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Folklorinio sąjūdžio Lietuvoje inicia-
torius Povilas Mataitis gimė 1933 m. 
birželio 26 d. Drąsutaičiuose (Joniš-

kio r.). 1957 m. baigęs Vilniaus universitetą, 
1963 m. – Lietuvos konservatoriją (dabartinę 
Muzikos ir teatro akademiją), dvejus metus 
stažavosi Leningrado N. Rimskio-Korsakovo 
konservatorijoje. 1967 m. Vilniaus valstybi-
niame jaunimo teatre subūrė Lietuvių etno-
grafinį ansamblį. 1974 m. ansambliui suteik-
tas Lietuvių folkloro teatro statusas ir pradėti 
rengti reguliarūs pasirodymai Lietuvos liau-
dies buities muziejuje Rumšiškėse. Vadovau-
damas Lietuvių folkloro teatrui, parengė de-
šimtis mokslinėmis studijomis grindžiamų jo 
paties sukomponuotų, surežisuotų ir sure-
petuotų spektaklių bei programų. Juose aki-
vaizdus etnokultūrinių ir etnopsichologinių 
simbolių ieškojimo, istorinės atminties išsau-
gojimo, tautinio bendruomeniškumo idėjų 
siekis. Visų šių spektaklių ir programų sce-
nografijos autorė dailininkė Dalia Mataitienė. 
Pagal P. Mataičio sukurtas programas buvo 
pastatyti filmai Lietuvių etnografinis – tai mes 
(1973), Vakar ir visados (1984). Lietuvių folk-
loro teatras apkeliavo visą Lietuvą, ne kar-
tą dalyvavo tradiciniuose kitų šalių meno 
festivaliuose, gastroliavo Rusijoje, Ukraino-
je, Moldavijoje, Baltarusijoje, Azerbaidžane, 
Armėnijoje, Gruzijoje, Lenkijoje, Bulgarijoje, 
Vokietijoje, Danijoje, Švedijoje, Indijoje, Aus-
tralijoje, Naujojoje Zelandijoje.

 
Hubertas smiLgys

kalba mums apie pačias aktualiausias, skaudžiausias, 
amžinas nacionalinės būties problemas. Taip, tai labai 
šiuolaikiškas teatras. Ne šūkiais, ne politinėmis manifes-
tacijomis jis stiprina mūsų šaknis, kelia mūsų gyvybę, o 
sulydydamas į organišką visumą tautosaką, etnografiją, 
mitologiją, istorinius šaltinius... Scenoje sukuriamas gy-
venimas, kuriame žiūrovas atpažįsta save. Pajunta save 
esantį prieš šimtą ir daugiau metų. Ima suvokti savo bu-
vimą su visais. Su tauta. Su jos istorija. Tarytum panyra 
į kalbą, į dainą, per tautinį savitumą, per lietuviškumą 
pakyla iki universalių, bendražmogiškų apmąstymų ir 
išgyvenimų. Neleiskime šiam teatrui užgesti! Jis reika-
lingas mums ir namie, ir svetur.

Justinas marcinkevičius

Nėra su kuo palyginti. Autentiška, unikalu. Po 
šio teatro spektaklių net kalbėtis kurį laiką nesi-
norėdavo – širdyje būdavo gera, pilna. Brolybė, 

meilė, vienovė su žeme ir žmonėmis, čia gyvenusiais ir 
gyvenančiais – norėjosi kuo ilgiau išsaugoti šį jausmą, 
neišlaistyti jo. Atrodė, lyg visa tai esi matęs, girdėjęs, o 
gal sapnavęs. Tarsi tie žmonės scenoje būtų sūpavę lopšį 
su liaudies daina, muzika, kalba, drabužiais, papuoša-
lais... Iš to lopšio visi išlipome ir žiūrėdami vieną ar kitą 
Folkloro teatro spektaklį tarytum dalyvavome praėjusių 
amžių bendruomenės dvasios kūryboje, papročių, ritua-
lų, apeigų sakralizacijoje, tautinio tapatumo ugdyme.

Keistas dalykas vyksta šiame teatre: gyvenimas, iš-
siskleidžiantis scenoje, atrodytų, labai jau nutolęs, pra-
eityje įklimpęs, senienas eksponuojantis – o iš tikrųjų jis 
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Mes augome Čiurlionio karalių pasakos paunks-
nėje su gerumo, tiesos, teisingumo, garbės, iš-
didumo, savigarbos ir teisės apdarais, gulago 

gultuose apdriskusiais. Aukštybių žvilgsnyje buvo mūsų 
genties istorijos šviečiančios dvasios galia, be žodžių 
kviečianti neužmiršti, tikėti, nepalūžti ir veikti. Be dar-
bo nieko nebūna, darban šaukė tautos skausmas ir aša-
ros, giluminis vertingumo pojūtis, troškimas neprarasti 
atminties, neišsižadėti savęs, apsiginti ir išlikti sukantis 
didžiajam bolševikiniam internacionalizmo melo ir prie-
vartos malūnui.

Gal ir neatsitiktinai vertingiausias Lietuvos bank-
notas po nepriklausomybės atkūrimo buvo 1000 litų 
vertės su karalių pasakos piešiniu. Per 14 nepriklauso-
mybės metų neskubėta šio banknoto išleisti apyvarton, 
o šiandien nuspręsta jį sunaikinti, nes lietuviškų pinigų 
jau atsisakoma. Ar vien pinigų? Metafora, ženklas, sim-
bolis, tendencija?

Integracijos, kosmopolitizacijos, globalizacijos er-
dvėje vertybėmis tampa pramogų, pasilinksminimų, 
varžybų industrijos šėtonų sukamas piniginis variklis, 
veikiantis pasąmonę per sėkmės kultą, visiškai krikdy-
damas, žlugdydamas ir pavergdamas sielą. Taip įtei-
giama, kad pasaulis prasideda tik dabar ir nuo manęs. 
Iki tol nieko nebuvo ir toliau nebus. Protėvių ašaros 
nušluostomos tualetiniu popieriumi, o pralieto kraujo 
vietos mindžiojamos įvežtiniais sintetiniais „kedais“. 
Istorijos šaknys laistomos ne tyru šaltinio vandeniu, o 
alumi.

Dalios ir Povilo Mataičių sutartinės, choreografija, 
mitologija, lietuvių gaidos ir paauksuotų kanklių scenos 
vaizdeliai buvusiems ir esamiems sielos ir kūno bau-
džiauninkams, pasakojimai apie naują gadynę pasigirdo 
ant Lietuvos klojimų grendymų, prisimenant senus lai-
kus ir senus būdus žmoniškumui ir savigarbai išsaugoti. 
Beribiuose purvynų ir rūdynų plotuose reikėjo prisimin-
ti šventus darbus mokantis pamatyti ir nukrėsti skaidrią 
rasą rugių lauke.

Anglų publicistas E. Burke’as sako: „Istorija – tai 
mirusiųjų, gyvųjų ir dar negimusiųjų sąjunga.“ Savo 
darbais Lietuvių folkloro teatras mąstė apie pagarbos 
gyvenusiems, drąsiai žuvusiems prasmę ir kartu apie at-
sakomybę už būsimas kartas: ką esame gavę iš praeities, 
ką paliksime kitiems, kaip jie mus prisimins ir vertins? 
Istorijos pamoka – iš širdies į širdį. Kuri Lietuvos insti-
tucija kasdien dirba šį darbą?

A l g i r d a s  E n d r i u k a i t i s

Tikėjimas ir netikėjimas 
metafora

Penkioliktaisiais nepriklausomybės metais Lietuvių 
folkloro teatras valdžią ir galią turintiems tampa atauga ir 
našta, nes jie nesuvokia padėkos už nelaisvės metų darbą 
prasmės ir nepakeičiamos, o gal ir vienintelės atramos šių 
dienų pasaulio pagairėse. Dabartinei valdžiai šis teatras 
neįsitarpuoja į pramogų pramonės greitkelio juostą. Val-
džios galiūnai ir demokratijos tėvai kaltę suverčia teatrui, 
tuo teisinasi ir negirdi jiems skambančių varpų. Valdžią 
turintieji elgiasi kaip vienadieniai drugeliai: jiems nereikia 
atminties, jie regi tik save, kaip geri pasaulio galiūnų mo-
kiniai seka krikdančiais jų pavyzdžiais. Gal jie vadovau-
jasi ta, kaip taikliai pastebėjo amerikiečių rašytojas Kur-
tas Vonnegutas, pasaulio galiūnų filosofija: „Visi šiandien 
tvarkantys pasaulio režimą lyderiai – girtos šimpanzės?“

Kas galėjo pagalvoti, kad Lietuvių folkloro teatras 
bus neremiamas, nors ir nesakant, kad yra nurašo-
mas? Dvasios nereikia. Užsižaidžiama su informacinė-
mis technologijomis, perpumpuojant pinigus šios šakos 
verslininkams. Juk su informacinių technologijų įran-
kiais besielis žmogus galės plėšti ir vogti daugiau. o kur 
žmogaus dvasia? Lietuvių folkloro teatras pašauktas pa-
sakyti neišsakytą, ištarti neištartą, metafora padėti kilste-
lėti aukštyn, prisukti tą spyruoklę, kuri suktų dorovinio 
laikrodžio rodykles, apsaugančias nuo mirties kultūros.

Mes jau šiandien pradedame skaičiuoti milžiniškas 
dvasines skolas, kurių Lietuvos valstybė prisigrobė ir 
grobia iš jaunų žmonių, skolas, kurių nebus kam mokėti, 
nes būsime vargšai materialistai, besistengiantys iš savo 
artimo gražiai ir įteisintai nuplėšti litą.

Jau nieko nėra: nei garbingos praeities, nei didvyrių, 
nei aukos, nei kančios, nei atjautos, nei išdidumo, nei sa-
vigarbos. Gyvenimo išminties suvokimas verčiamas tele-
vizijoje sukamų loterijos rutuliukų skaičių dėlione.

Lietuvių folkloro teatras komercijos pasaulyje gy-
venti negali. Valdžiai, atsisakiusiai idealizmo, nesupran-
tami bylojimai ir tikėjimai, kad Lietuva kėlėsi iš kraujo, 
kad ir ta pati valdžia sėdi ant tos aukos širdies. Gėlių nu-
neša, nusifotografuoja, medalį duoda. Imituoja pagarbą 
ir supratimą. Netikima metafora, netikima niekuo, pasi-
tenkinama tuštuma. Litas, euras, doleris... Grąža. Kiek 
centų sumokama už nušluostytą ašarą?

Tegul dvasia subliūkšta, tegul dvasia nunyksta, te-
gul dvasia dingsta, svarbu, kad mes sektume pasaulio 
galiūnų sudėstyta konstrukcija – žmogus yra rinkos ele-
mentas ir daugiau niekas. Ką čia gali duoti folkloro teat-
ras? Netikite? Pasiklauskite G. Grasso, tai jo teiginys. Gal 
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jis ne populistas, gal jis gerai iš arti pažino savo pasaulį, 
gal jo patirtis didesnė nei Lietuvos politiko, prie didžia-
vyrio paminklo tariančio: „Mieli Lietuvos žmonės...“

Jeigu tamsiaisiais sovietiniais metais radosi galimy-
bių išlaikyti Lietuvių folkloro teatrą ir buvo žmonių, su-
prantančių tautos šaknų svarbą bendrumui, žmonišku-
mui ir išlikimui, šiandien galime savęs paklausti: „Kaip 
pakito mūsų tautos gyvasties išlaikymo sąlygos europini-
mosi erdvėje?“ Mūsų valdžios vyrai dėl tautos likimo kal-
basi Briuselyje ir priima jo užgaidas, o Lietuvoje paleidžia 
dvasią savigynai ir tvirtina, kad viskas gerai.

ES materialistinės pajėgos lietuviškųjų aspiracijų ne-
gins. Čekijos prezidentas V. Havelas kalbėjo: „Europai 
trūksta dvasinės ir moralinės dimensijos.“ Taip, čia kal-
bama tik apie morkų kvotas ir kaip išduoti nusikaltėlį. 
Lietuvos valdžia nesitaria su S. Daukantu, V. Kudirka, 
J. Basanavičiumi, Maironiu, Vaižgantu, Vydūnu. Jie stro-
piai inventorizuoti ir sudėti į archyvus. Lietuvių folkloro 
teatras negali patenkinti praturtėjusių valdžios vyrų nu-
tukusių širdžių geismų.

Lietuvių folkloro teatrą galima būtų prilyginti šau-
lių būriui, ginančiam lietuvių dvasią, jį galima pavadinti 
savanorišku lietuviškos dvasianešystės būriu.

Sakoma, kad paukštis Feniksas prisikėlė iš pelenų. 
Gal galima nieko nebijant paklausti: „Ar gali būti pelenai 
iš tautos?“ Ar bus pasakyta ir suprasta: „Ir kelsis vėl iš 
tavo kraujo Lietuva“? o gal nebus kam pasakyti? Šian-
dien Lietuvių folkloro teatras Povilo Mataičio dėka dar 
ne pelenai. Laužas jau dega, Lietuvos dvasia smilksta. 
Tai baisu. Į biudžeto eilutę netelpa Lietuvos dvasia, ten 
surašomi Lietuvos išnykimo skaičiai.

K. Vonnegutas prasmingai pastebėjo: „Kiek jūs ma-
nimi tikite, priklauso nuo to, ar dažnai kramtydami 
gumą žiūrite televizijos naujienas.“ Taigi materija ir dva-
sia. Šiandien dar pasakoma. Pasakyk, jei suvoki save is-
torijoje, pasakyk nebodamas maitvanagių. Pasakyk už 
tuos, kurie kalbėti negali, – tai tavo prievolė, tavo dvasios 
gynimo prievolė, kaip anksčiau širdingai buvo sakoma, 
priedermė.

2004, balandžio 15

apgiedokime Prūsijos žūtį, 1989
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Apie Povilą Mataitį ir jo įkurtą teatrą kalbėsiu ne 
visai tradiciškai – pabandysiu į juos pažvelgti tar-
si iš paukščio skrydžio. Man, šiek tiek susigau-

dančiam ne tik kultūrinės, bet ir socialinės bei politinės 
antropologijos dalykuose, atrodo, būtų tiesiog nelogiška 
to, kas padaryta P. Mataičio, nesusieti su platesniu socia-
liniu kontekstu ir visų pirma – su lietuvių tautą, jos gyvy-
bingumo šaltiniais, su dramatiška jos būtimi ir tolesnio 
likimo trajektorijomis. Ir vis dėlto, kad mūsų pokalbis 
būtų aiškesnis, labiau artikuliuotas, tenka jį pradėti nuo 
paprastesnių dalykų.

Iškart po nepriklausomybės atkūrimo atsitiko gana 
paradoksalus, nesuprantamas dalykas: didžiulėmis Po-
vilo Mataičio pastangomis sovietmečiu įkurtas Lietuvių 
folkloro teatras neteko valstybinės institucijos statuso, 
kartu, žinoma, prarasdamas teisę turėti ir nuolatines savo 
patalpas. Tapęs įnamiu Rusų dramos teatre, ilgainiui 
buvo iškraustytas ir iš ten. Jau savos, pasiskelbusios tau-
tine, valdžios pasmerktą merdėti teatrą tais metais gelbėti 
buvo pasišovę ir šimtai pavienių, ir į organizacijas susi-
būrusių jo gerbėjų. Tačiau Kultūros ministerija liko abe-
jinga ir kurčia, keistai užsispyrusi nepastebėti pilietinių 
pastangų. Ji ir toliau buvo nusiteikusi užgesinti šį kultū-
ros židinį, kuris atsivėrusiai demokratinei Europai galėjo 
originaliausiu būdu reprezentuoti lietuvių etninį, nacio-
nalinį savitumą. Tuometiniai oficialūs priekaištai, kad te-
atro pastatymai esą senamadiški, nemodernūs, žvelgiant 
iš platesnių pozicijų, gali būti vertinami tik kaip legali 
priedanga pamatiniam, bet toli gražu nepamatuotam 
sprendimui paprasčiausiai tokio teatro nebepastebėti...

Man, kaip mąstančiam piliečiui ir lietuviui, nuolat iš-
kyla vienas klausimas: kodėl Povilo Mataičio sukurtas ir jo 
žmonos su tokia pat meile ir pasiaukojimu lietuvių tautos 
kultūrai dekoruotas folkloro teatras, sparnus išskleidęs gū-
džiais brežneviniais metais ir nuostabiai gražiai daugelyje 
pasaulio šalių reprezentavęs tautinę lietuvių kultūrą, tapo 
nebereikalingas nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje. 
Kodėl atgimimo priešaušryje ir dar kurį laiką po jo iki 
ašarų jaudinęs mūsų auditoriją, šis teatras buvo paliktas 
merdėti, o jo įkūrėjas ir režisierius pasmerktas intrigoms 
ir užmarščiai? Kodėl?.. Tai visai ne retorinis klausimas. Jis 
visų pirmą susijęs su mūsų – kaip žmonių, kaip tautos, 
kaip visuotinės kultūros dalyvių bei kūrėjų – egzistencija.

Atsakymą į šį klausimą gal pradėkime nuo „žemiau-
sios“ grandies – žmogaus. Tie, kurie pamiršta savo tėvus, 
senelius ir protėvius, iš savo vaikų atima brangiausią 
turtą – dvasinės kultūros paveldą. Palieka juos be orien-
tyrų, be šaknų vis labiau įsisiautėjančioje konkurencijos, 

materialinių ir juslinių poreikių stichijoje. Panašiai ga-
lima pasakyti ir apie tautą. Pamiršusi, pamynusi savo 
praeitį, savo išgyventas kančias, dramas ir laimėjimus, 
ji praranda savo tęstinumo ir išlikimo galimybę. Na, o 
pasaulis? Be atminties jis tampa paklusnesnis technolo-
gijoms ir savinaudai, pinigo valdžiai ir bedvasės infor-
macijos gausmui.

Tautą metaforiškai galėtume palyginti su upe. My-
kolas Römeris rašė: „Tauta – tai nebe fizinių esamų žmo-
nių visuma ir ne jų bendroji valia, sutampanti su indivi-
dų daugumos valia. Tai – tam tikros teritorijos žmonių 
upė, kuri eina per amžius ir per besikeičiančias gyvųjų 
žmonių kartas lygiai taip pat, kaip, pavyzdžiui, Nemu-
nas nesutampa su tuo konkrečiu vandeniu, kuris šiuo 
laiku, šiandien, vakar, užvakar, ryt, poryt, sudarė ar su-
darys Nemuno srovę.“1 Visos upės – didelės ar mažos, 
suteka į vandenyną, o tautos – į pasaulio bendruomenę, 
papildydamos jos kultūrą. Upės vandenys trykšta šal-
tiniais iš žemės gelmių, subėga šimtais ir tūkstančiais 
upelių. Žemė vandenį gauna iš debesų. Tauta syvų savo 
kultūrai ir civilizuotumui semiasi ne tik iš savo žemės, 
bet ir iš visų tautų sunešto pasaulio lobyno. Ir čia, pana-
šiai kaip gamtoje, matome cirkuliacinį ratą, kuris vienur 
ir vienąkart sukasi lengviau, o kitur ir kitąkart – sunkiau, 
dramatiškai ir net tragiškai įstrigdamas...

Ar kam nors gali kelti abejonių, kad tautos, o kartu 
ir pasaulinės kultūros cirkuliacija priklauso nuo daugy-
bės mažų žygių bei pastangų; nuo tų veiksnių, kurie tą 
cirkuliaciją ir palaiko? Kalbėdami apie lietuvių tautą, jos 
savimonę, jos kultūrinį išskirtinumą, folkloro teatrą turė-
tume vertinti kaip žygdarbį, prasmingumu peržengiantį 
vienos tautos (šiuo atveju – lietuvių) ribas.

Tauta yra gana mistiškas, gal net įsivaizduojamas, aiš-
kių kontūrų neturintis žmonių junginys – tarsi nematoma, 
neapčiuopiama, iš užmaršties dulkėmis nusėstų istorijos 
gelmių tekanti upė. Jos vandenys teka nebūtinai iš oficia-
liai jai tarptautiniais susitarimais (ir praradimais!) įteisin-
tos teritorijos. Vienur ji teka laisvai, kitur – slenksniuota. 
Bet visur ji neša ne dabar gyvenančių, o jau amžinybėn 
iškeliavusių gentkarčių sukauptą patirtį: pralaimėjimų 
skausmą ir pergalių džiaugsmą; nuolatinėmis pastan-
gomis puoselėtas bendražmogiškąsias ir savąsias, tautos 
išskirtinumą rodančias dvasines vertybes; dar tik į gyve-
nimą žengiančiųjų viltis ir nueinančios kartos nerimą dėl 
ateities. Kokia ji bus ateinantiems, toji tautos-upės vaga?

Tauta-upė neleidžia „ryti praeities“. Be praeities ir 
kultūra, ir civilizacija praranda savo šaknis ir tęstinumo 
garantą. Juo daugiau teka šaltinėlių, šaltinių ir upelių, 

R o m u a l d a s  G r i g a s

Lietuvių folkloro teatras 
iš paukščio skrydžio 
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tuo ir savo nešamais iš žemės gelmių vandenimis, ir juo-
se ištirpusiais mineralais būna turtingesnė upės-tautos 
vaga ir jos dvelksmo specifiškumas – nešamos kultūros 
„prieskonis“...

Povilo Mataičio įkurtas ir veikęs teatras buvo vienas 
iš upę-tautą maitinusių šaltinėlių, deja, kone priverstinai 
išsekusių. Bet šiuo atveju neapsiribokime tautiniu jaus-
mingumu ir į čia aptariamą klausimą pažvelkime iš dar 
platesnių pozicijų.

Ar negalėtume įžvelgti lietuvių folkloro teatro para-
lelių su šiuolaikine civilizacija? Ypač su jos subtiliuoju, 
jautriausiu klodu – dvasine dorovine žmonių kultūra? 
Jos likimu? o gal kartu ir su išmintimi (upės skaidrumu), 
kuri aiškiai nebespėja su intensyvėjančia, savo pačios 
teršaluose pradedančia dusti žmonių veikla? Ar tautos 
gretinimas su upe neatveda prie minties: o kokius van-
denis ji, kaip upė, neša į jūras, t. y. civilizaciją? Kokio 
skaidrumo tie vandenys? Gal teisingiau būtų sakyti: ar 
išvis įmanoma ir kaip būtų įmanoma tuos nešamus van-
denis skaidrinti? Jeigu pasikeitus gamtai, t. y. pasauliui, 
upės krantai vis labiau dyla ir upės tėkmė užgriebia vis 
daugiau pakraščiais nusėdusių drumzlių ir šiukšlių? 
Nykstant krantams, gilesnioji, skaidrų vandenį nešanti 
srovė ne tik tampa mažiau pastebima, bet ir nebeatlieka 
esminio savo vaidmens.

Ar ne apie tai yra panašiai mąstęs ir didysis pasau-
lio finansinis makleris ir ne mažiau didis įdomius savo 
sumanymus puoselėjantis filantropas George’as Sorosas? 
Pagarsėjusioje knygoje Pasaulinio kapitalizmo krizė jis rašo, 
jog šiandien Vakarų pasaulyje preke tampa ne tik poli-
tiniai ar doroviniai įsitikinimai, bet ir estetinės vertybės. 
Būtent – estetinės, žmogaus, tautos dvasinę kultūrą pa-
laikančios vertybės.

Ta proga prisiminkime ir garbųjį kirgizų rašytoją 
Čingizą Aitmatovą, dar sovietiniais metais į apyvartą 
paleidusį mankurto sąvoką. Tos sąvokos jam prireikė 
kalbant apie sąmoningą istorinės kultūrinės atminties 
blokavimą, kuriuo žmogus paverčiamas zombiu, t. y. bū-
tybe, sugebančia tik nepriekaištingai vykdyti savo šeimi-
ninko įsakymus, įsiteikiamai paklusti jo valiai.

Mano suliteratūrintas pasažas apie tautą-upę ir apie 
ją maitinusį šaltinėlį – Lietuvių folkloro teatrą ir jo įkū-
rėją bei režisierių P. Mataitį – tebus įvadas į kitą, ne 
mažiau rimtą pokalbį. Jame ieškosime atsakymo į gal 
ir netiesiogiai suformuluotą, bet pagrindinį visus mus 
jaudinantį klausimą: ar Lietuva-valstybė, kurią galime 
prilyginti upei, išnaudoja visas savo galimybes skaidrin-
dama į jūrą – Europos civilizaciją – nešamus vandenis? 
o gal teisingiau ir aiškiau būtų tą klausimą apvertus? Ar 
kartais pačios valstybės politinės struktūros, pati politika 
nebūna kalta dėl vandenų drumstimo?

Panašiais atvejais mąstantis pilietis formuluotų štai 
tokį klausimą: „Kam visa tai naudinga?“

Suprantama, vėl kalbame apie Povilo Mataičio teatrą 
ir liūdną jo likimą. o jis, tas likimas, galėjo (ir privalėjo!) 
įgauti kitas trajektorijas, ženklinančias, įprasminančias 
mūsų, t. y. lietuvių, tautos kultūrą atsivėrusioje Europos 
tautų ir valstybių bendrijoje. Na, o kad „panašių teatrų“ 
būtų kuo mažiau, pirmiausia yra naudinga toms į socia-
linio veiksmo areną išėjusioms, aišku, savanaudiškumo 
paženklintoms jėgoms, kurios gal iš dalies spontaniškai, 
o gal iš dalies ir visai sąmoningai darbuojasi ne tik de-

mokratinių, bet ir nacionalinių valstybinio tvarkymosi 
tradicijų neturinčioje erdvėje (kaip, pavyzdžiui, Lietuva). 
Tokias jėgas vienu ar kitu būdvardžiu yra apibūdinę ir 
mano jau minėti autoriai.

Galime neabejodami teigti, kad ir dabartinė lietuvių 
tautos, mūsų šalies visuomenės elgsena, jos socialinė po-
litinė organizacija, ir Lietuvos, kaip valstybės, elgsena bei 
vaidmuo Europos Sąjungoje didele (o gal ir lemiančia) 
dalimi priklauso, juolab ateityje priklausys, nuo atski-
rų socialinių segmentų rišlumo (koherentiškumo), nuo 
nacionalinio ir bendravalstybinio integralumo. Pastarąjį 
reiškinį bus lengviau suprasti, jeigu išskirsime ir atskirai 
pakalbėsime apie tautos ir jos valstybės socialinę politinę 
sandarą formuojančias sąmoningumo ir bendruomeniš-
kumo atmainas. Nesileisdami į smulkesnį struktūrinimą, 
sutelkime dėmesį į dvi tautos ir valstybės dualumą (ir riš-
lumą, integralumą) nusakančias struktūras arba atmai-
nas: politinę-pilietinę ir istorinę-kultūrinę (taip pat ir 
etninę) žmonių, visuomenės sąmoningumo ir bendruo-
meninio sugyvenimo atmainas. Čia pat pastebėsime, kad 
toks skirstymas yra santykinis, kad socialiniams reiški-
niams būdingas sinkretiškumas (organiškumas, holistiš-
kumas). Bet šiuo atveju toks tautos ir visuomenės struk-
tūrinimo metodas mums tikrai reikalingas.

Ką vadiname politine-pilietine sąmoningumo ir ben-
druomeniškumo atmaina? Tai šiandien gyvenančių žmo-
nių, lojalių valstybei ir turinčių pilietybės teises, visuma. Ji, 
remdamasi valstybės mechanizmu, savo iniciatyva spren-
džia grynai praktines politinio dalyvavimo, susipriešini-
mo įveikimo ir elementariausios tvarkos palaikymo pro-
blemas: ekonomines, teisines, komunikacines, kultūrines 
ir religines. Ji yra mozaikiška ir, pasakytume, – savanau-
diška. Kitaip ir būti negali, nes beveik viską lemia emo-
cinių skrupulų ir idėjinių vertybių nepripažįstanti, neįti-
kėtinai sparčiai besiskleidžianti vartotojiška gyvensena ir 
jos diktuojama konkurencija, t. y. kova už būvį... Politinio-
pilietinio žmonių sąmoningumo ir bendruomeniškumo 
atmaina visada primins magnetinių laukų veikiamą ir šo-
kinėjančią kompaso rodyklę: ji visada dreifuos į konfliktų 
ir amžinų susipriešinimų pusę, jeigu nebus tokią elgseną 
blokuojančio ir kompensuojančio mechanizmo.

Istorinė-kultūrinė (taip pat ir etninė) žmonių, vi-
suomenės ir valstybės sąmoningumo bei bendruome-
niškumo atmaina ir yra tasai socialinį savanaudiškumą 
bei susipriešinimą blokuojantis ir kompensuojantis me-
chanizmas. Ši atmaina akumuliuoja valstybės teritori-
joje gyvenančių žmonių istorinę atmintį, etnokultūrinį 
paveldą ir nebylius į Anapilį iškeliavusių kartų priesa-
kus. Būtent plėtojant istorinę-kultūrinę sąmoningumo ir 
bendruomeniškumo atmainą, įmanoma žmonių gyve-
nimą sudvasinti, padaryti jį pakylėtą virš kasdienybės, 
virš buitinių materialiųjų rūpesčių, įmanoma nustelbti 
tą nuolatinį alasą, kurį sukelia elementariausių reikmių, 
taip pat ir politiniu savanaudiškumu paženklintų intere-
sų tenkinimas. Šiuo atveju kalbame apie dvasinę kultūrą, 
apie praktikuojamą istorinį jos paveldą, be kurio būtų 
neįmanoma pragmatinių interesų ir nuolatinių įtampų 
krečiamai politinei bendruomenei suteikti ne tik integra-
laus stabilumo, bet ir aiškesniu nacionaliniu (bendravals-
tybiniu) identitetu alsuojančio kryptingumo.

Gal bus aiškiau, jeigu šią mintį išdėstysime truputi 
kitaip.
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Tradicinė, tradicinę kultūrą tęsianti šeima pirmiau-
sia yra moters ir vyro sąjunga, jų vienas kito neužgo-
žiantys, bet organiškai papildantys vaidmenys. Vaidme-
nys, kurie stiprina ne tik jų vaikų gyvybingumą, bet ir 
kultūros atsinaujinimą bei tęstinumą. Taip arba panašiai 
yra ir kalbant apie mano įvardintas istorinę-kultūrinę ir 
politinę-pilietinę bendruomenes. Pirmoji – tai ta amžinoji 
upė, savo vandenis nešanti iš praeities į ateitį ir visuome-
nės bei valstybės gyvenimui suteikianti būtino stabilu-
mo. Antroji – tai dabartis, orientuota į ateitį. Atminkime 
praeitį, gilumines sroves, ir „dabartis“ ims skaidytis, jos 
segmentai susipriešins. Nebeliks jungiamosios, kasdie-
nius buitinius (ir politinius!) rūpesčius įrėminančios, su-
norminančios medžiagos.

Lietuvos valstybės gyvenime, jos politikoje pusiaus-
vyra aiškiai yra pažeista. Ir pažeista būtent istorinės-kul-
tūrinės sąmoningumo ir bendruomeniškumo atmainos 
nenaudai. Toks reiškinys vertintinas kaip mūsų – lietuvių 
tautos – nelaimė. Ši nelaimė mus persekioja ne tik nuo so-
vietinių, bet ir nuo gerokai ankstesnių istorinių laikų. Deja, 
to dalyko dabartiniai mūsų valstybės politikos strategai 
deramai nesuvokia. Visi jie iš esmės tebesilaiko sovietinei 
praktikai būdingos tradicijos – visą dėmesį skirti politinei-
pilietinei sąmoningumo ir bendruomeniškumo atmainai, 
tuo tarpu istorinei-kultūrinei paliekant muziejinio pavel-
do vaidmenį, kartu eliminuojant šią bendruomeniškumo 
atmainą iš bent kiek aktyvesnio dalyvavimo valstybės 
gyvenime. Bet šitaip elgiantis, ne tik valstybės, bet ir vi-
suomenės konstrukcija aižėja, darosi neatspari civilizaciją 
lydinčiam negatyvui. Be kita ko, ta konstrukcija lengviau 
prisodrinama dar ir tuščiaeigių aimanų, kurios gimsta ne-
pelnytai nuvertinamos istorinės-kultūrinės žmonių sąmo-
ningumo ir bendruomeniškumo atmainos pagrindu.

Tokio susipriešinimo, apie kurį čia 
kalbame, neišgyvena ne tik lenkai, vo-
kiečiai ar čekai, bet ir rusai, iškentę sep-
tyniasdešimties metų bolševikinį terorą 
ir sovietinės ideologijos spaudimą.

Žvelgdami štai iš tokių „paukš-
čio skrydžio“ pozicijų, turime pagrin-
dą tvirtinti: lietuvių tautos egzistencija 
bus juo prasmingesnė (ir sau pačiai, ir 
Europai) ir valstybiškai (europiškai) la-
biau integruota, juo labiau valstybėje 
bus gerbiama istorinė bei etnokultūri-
nė atmintis ir būtent tokia pagarba bus 
grindžiama politinė valstybės instituci-
jų elgsena. Iš praktikos visi gerai žino-
me: grynoji pragmatika, interesų suma-
terialėjimas žmones tik supriešina.

Tačiau iš kur rastis išmintingesnei, 
dvasingesnei tautinio sąmoningumo 
prisodrintai elgsenai, jeigu sovietinis, 
kosmopolitizmu alsavęs mentalitetas, 
taip ir nesutikęs rimtesnio pasiprieši-
nimo, gražiai išskleidė savo sparnus 
nepriklausomybę atgavusioje Lietuvo-
je? Jeigu kasmet etninė kultūra alsuoja 
vis silpniau, ji visokiais būdais slopi-
nama nuo mokyklos suolo, visoje ži-
niasklaidoje gesinamas lietuvių tautos 

sąmoningumas, jos istorinė atmintis, paliekant „dėl 
mados“ tik vieną kitą fragmentą? Liūdnas P. Mataičio 
įkurto Lietuvių folkloro teatro likimas gana aiškiai visa 
tai liudija.

Manau, tikslinga dar kartą pastebėti: silpstant vals-
tybės dėmesiui mūsų tautos etnokultūriniam istoriniam 
paveldui, ne tik nuvertinamas pačios valstybės prestižas, 
jos orumas Europos bendrijoje, bet ir pažeidžiamos jos 
galios priešintis tautos ir valstybės sociokultūrinėje bei 
sociopolitinėje organizacijoje vis intensyvėjantiems ne-
gatyviems reiškiniams.

Šių eilučių skaitytojui gali kilti visai teisėtas klausi-
mas: kodėl jų autorius, kalbėdamas apie Lietuvių folkloro 
teatrą ir jo įkūrėją, „nuslydo“ į štai tokius, gal pernelyg 
teoretizuotus samprotavimus? Atsakymas čia būtų toks: 
net ir teorinė mintis neatsiranda šiaip sau – ją gimdo labai 
konkreti realybė. o kita vertus, kasdien susidurdami su 
socialiniu ar kultūriniu negatyvu, patys vis akivaizdžiau 
įsitikiname, jog nebegalima tenkintis tradicinėmis dejonė-
mis ar aiškinimais. Mums reikalinga kita, atvirą modernų 
pasaulį (ir tautą tame pasaulyje) aiškinanti ir suvokianti, 
mūsų pačių kitokį, modernesnį sąmoningumą įtvirtinan-
ti pasaulėžvalga. Tokia, kuri pagelbėtų mums gintis nuo 
mūsų tautinę savivoką ir nacionalinį patriotizmą apniku-
sio „ėduonies“ – tos ligos, kurios nenupelnyta, bet gana 
tipiška auka tapo įžymusis mūsų tautietis Povilas Mataitis 
ir jo įkurtas mūsų visų tautinį sąmoningumą ir apsispren-
dimą žadinęs Lietuvių folkloro teatras.

2004, gegužės 5                                                                                            

1 M. Romeris. suverenitetas. – Pradai, Vilnius, 1995, p. 163.

nukrėskime rasą apie rugių lauką, 1986
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Vincas Steponavičius gimė 1898-ųjų birželio 3-ąją 
(pagal naują kalendorių) Biržų apskrityje, Saločių 
valsčiuje, Deveitonių kaime, 17 ha žemdirbio šei-

moje. Tėvai, susipratę lietuviai, vieną sūnų pasilikę na-
muose, Vincuką nutarė leisti į mokslus. Baigęs pradinę, 
įstojo į Mintaujos klasikinę gimnaziją, kurioje tuo metu iš 
kaimyninių kaimų jau mokėsi trijų ūkininkų sūnūs – kie-
mėniečiai Mykolas Lekūnas, Juozas Miliūnas ir iš Nama-
jūnų kilęs Kazys Škirpa. Ši trijulė brandos atestatus gavo 
Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse, o Vincą karo audra 
užklupo dar tik mokslus įpusėjus. Jis kartu su  šimtais lie-
tuvių karo pabėgėlių atsidūrė Rusijoje. Pusmetį mokėsi 
Mogiliove, o vėliau persikėlė į Voronežą ir įstojo į lietu-
vių gimnaziją. Šiame mieste įsikūrė gausus būrys mūsų 
inteligentų. Lietuvių gimnazijoje dirbdami pedagoginį 
darbą, jie ne tik diegė jaunajai kartai tvirtas mokslo ži-
nias, bet ir puoselėjo moksleivių širdyse meilę tėvų že-
mei, jos istorijai, gimtajai kalbai. Darbuotis Tėvynės labui 
troško ir gimnazistas iš Deveitonių kaimo. Gal net labiau 
nei kiti, – sužinojęs, kad atkuriama Lietuvos valstybė, 
jis su draugu tuoj pat išsirengė į kelionę. Dukros Antros 
Vincės pasakojimu, abu Lietuvą pasiekė pėsčiomis. o Vo-
roneže gyvenę lietuviai į gimtąją šalį traukiniu sugrįžo 
tik po kelių savaičių... V. Steponavičius, turintis aktorinių 
gabumų, įstojo į Juozo Vaičkaus skrajojamojo teatro trupę. 
Tų pačių metų pabaigoje, pasibaigus teatriniam sezonui, 
jis drauge su Vaičkumi grįžta į Vilnių ir kritiškiausiu Tė-
vynei laikotarpiu įstoja savanoriu į Vilniaus komendan-
tūros būrį. Tuo metu Vilniaus komendanto pareigas ėjo 
karininkas, jau pažįstamas Vincui iš gimnazijos laikų, 
Kazys Škirpa, taip pat ką tik grįžęs iš Rusijos. Vokiečiams 
traukiantis, mieste jau šeimininkavo lenkų legionieriai, iš 
rytų veržėsi raudongvardiečiai, o mūsų komendantūroj 
buvo tik būrelis savanorių. Naujuoju Ministrų kabineto 
pirmininku ką tik paskirtas iš Rusijos grįžęs liaudinin-
kas M. Sleževičius (A. Voldemaras su Valstybės tarybos 

K a z i m i e r a s  P ū r a s

Aktoriaus 
Vinco Steponavičiaus odisėja

1938 metų spalį 39-ame „naujosios romuvos“ numeryje publikuotas straipsnis teatrinio gyve-
nimo klausimais „Quo usque tandem…“ užvirė košę, kuri kauno valstybės teatro vadovybei ir 
režisūrai kainavo nemažai nervų. skaitytojų dėmesį patraukė ne tik poleminis tekstas su keistu, 
ne kiekvienam inteligentui iššifruojamu pavadinimu, bet ir ant viršelio išspausdintas straipsnio 
autoriaus vinco steponavičiaus portretas, nupieštas Liudo truikio. tai reta išimtis, kad Juozas 
keliuotis bravūrišką teksto autorių pristatytų šitokia reklama...

Šiandien vincą steponavičių, gyvenime mėtytą ir vėtytą tautietį, verta prisiminti keliomis 
progomis – ne tik kaip teatralą, bet ir kaip nepriklausomybės kovų savanorį; prieš devyniasde-
šimt metų (1919 m. sausio 1 d.) jis buvo trispalvės iškėlimo gedimino pilies bokšte dalyvis.

prezidiumo pirmininku A. Smetona ir finansų ministru 
M. Yču buvo išvykę į užsienį ieškoti karinės ir finansi-
nės pagalbos) pakvietė savanorius ginti Tėvynę. 1919 m. 
sausio 1 d. vokiečiai, traukdamiesi iš miesto, Gedimino 
pilies bokšte nuleido savo vėliavą. Karininkas K. Škirpa, 
įvertinęs situaciją, net nepranešęs ministrui pirmininkui, 
su būreliu savanorių, tarp kurių buvo ir Vincas Stepo-
navičius, pirmą kartą Lietuvos istorijoje iškėlė čia mūsų 
valstybinę vėliavą. Nuaidėjusi šūvių salvė, jaudinantis 
karininko K. Škirpos žodis, sugiedotas Tautos himnas, 
vėliavos garbei išsirikiavusi sargyba – visa tai dvidešimt-
mečio eilinio atmintyje paliko neišdildomą įspūdį. Nors 
netrukus miestą užėmę bolševikai vėliavą sudarkė – dvi 
juostas nuplėšė, o raudoną juostą iškėlė kaip savo val-
džios ženklą, tačiau beveik savaitę plevėsavusi Trispal-
vė daugiatautei miesto visuomenei priminė Nepriklau-
somybės akte įtvirtintą pamatinį dėsnį, skelbiantį, jog 
Vilnius yra amžinoji Lietuvos sostinė. Per Tris karalius 
V. Steponavičius su K. Škirpos vadovaujama paskutiniąja 
komendantūros kariškių grupe pasitraukė į Kauną, kur 
įsikūrė iš Vilniaus atsikėlusi Vyriausybė. Čia gegužės 
pradžioje pradėjo dirbti Tautos teatre, kuriam vadovavo 
A. Sutkus. Kartu priklausė generalinio štabo žvalgų gru-
pei. 1919 metų pabaigoje su slapta užduotimi siunčiamas 
į Sovietų Rusiją. Tačiau jau Daugpilio geležinkelio stotyje 
bolševikų areštuojamas. Dukters Antros Vincės žodžiais, 
tik gailestingos tardytojos dėka jis išvengė sušaudymo 
ir buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. 1920 m. liepos 
12 d. Lietuvai su Sovietų Rusija sudarius taikos sutartį, 
mūsų Vyriausybė ėmėsi žygių, kad lietuviai politiniai 
kaliniai galėtų grįžti į Tėvynę. V. Steponavičių už grotų 
surado Lietuvos pasiuntinys Maskvoje Jurgis Baltrušai-
tis. Išleistas iš kalėjimo dar kurį laiką dirbo Raudonajame 
Kryžiuje. Svajojo patekti į M. Čechovo vaidybos studiją, 
tačiau valdžios nurodymu kaip persona non grata be jokių 
išlygų turėjo palikti Sovietų Rusiją. 1921 metų balandį jis 
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su šešiolika mūsų tautiečių, tarp kurių buvo ir į nelaisvę 
Zarasų fronte patekęs Stasys Raštikis, abiem šalims pasi-
keitus politiniais kaliniais, grįžo į Tėvynę.

Kaune V. Steponavičius vėl panyra į teatrinį gyvenimą – 
jis priimamas į Valstybės teatrą, kuriam vadovavo Liu-
das Gira. Čia ėmė kaupti pagrindines vaidybos meno 
žinias. 1926–1927 metais su K. Glinskiu dirbo Talino 
rusų dramos teatro trupėje. Nuo 1928-ųjų vasaros de-
šimt metų, su vienerių metų pertrauka, vaidino Kauno 
Valstybės teatre.

V. Steponavičiaus kelias iš scenos mėgėjo į profe-
sionalumą buvo grindžiamas ne teorinėmis studijomis, 
o darbu repeticijose bei spektakliuose. To meto paste-
bėjimais, ir savo išraiška (šiurkštoki, kampuoti veido 
bruožai), ir karštu temperamentu jis labai tiko charak-
teriniams ir tragiškiems vaidmenims, iš kurių ypač įsi-
mintini Tautvilas Krėvės Šarūne, Henrikas G. Hauptma-
no Paskendusiame varpe, Ferdinandas, Vurmas ir Pilypas 
Schillerio dramose klasta ir meilė bei Don Karlos, Karalius 
Lyras Shakespeare’o tragedijoj. Įdomūs jo sukurti perso-
nažai ir teatralizuotuose Ch. Dickenso veikaluose – Vi-
lius Fernas Varpuose ir plėšikas Saistas spektaklyje Oli-
veris Tvistas.

Tai toli gražu ne visi vaidmenys, kuriuos sukūrė ak-
torius. o kiek dar liko nesuvaidintų... Teatro vadovybei 
jis su savo planais, pasiūlymais dirbti kontrakto prin-
cipu buvo tarsi rakštis. Negaudamas sudėtingesnių, jo 
amplua atitinkančių vaidmenų, energija trykštantis Ste-
ponavičius plušėjo už teatro ribų. Dirbo antrepreneriu 
vasaros teatre, kūrė operetę, vienerius metus stažavosi 
Rygos E. Smilgio Dailės teatre. Nuo 1936 metų buvo už-
sienio prekybos firmos atstovas. Visą laiką svajojo įkurti 
savo teatrą – apie tai visuomenę 1933 m. gegužės 31 d. 
informavo Lietuvos žinios. Šiam reikalui jau buvo pasky-
ręs iš tėvo gautą jam priklausančio turto dalį –  25 000 Lt. 
Ši suma beregint ištirpo dėl Valstybės teatro vadovybės 
veiksmų, trukdžiusių jam įgyvendinti vasaros teatro pro-
jektą. Konfliktinė situacija su teatro vadovybe dėl taria-
mai vidinės drausmės pažeidinėjimų (per darbų gausą 
gal kartais į repeticiją ir pavėluodavo) baigėsi  aktoriaus 
atleidimu iš  teatro.

Nuo 1927 metų V. Steponavičius aktualiais teatrinio gy-
venimo klausimais ėmė pasisakyti spaudoje. Ypač artima 
jo kūrybinei nuostatai tapo pradėta leisti naujoji romuva. 
1933 m. 116-ame numeryje paskelbtame straipsnyje Dėl 
teatro aktoriaus ideologijos jis rašė: „Kas prikėlė Nepriklau-
somą Lietuvą? Maironis. Jis matė liepsnojančią idėją. Jis 
meno priemonėmis uždegė užsnūdusią tautą. Vadovauti 
tautai menu reiškia tautą kultūrinti. Valdyti tautą menu 
gal ne mažiau atsakinga, kaip valdyti ją kariškom pajė-
gom, nes mene glūdi tautos ateitis ir stiprybė.“ (p. 271) 
Autoriaus nuomone, kad teatras atliktų šį uždavinį, „pir-
miausia reikia padaryti dvasinių teatro pamatų kapitali-
nį remontą. Reikalinga aktoriuje skiepyti pasiaukojimas, 
išsižadėjimas savo asmens dėl meno. Aktorius turi būti 
dvasiškis“. ( p. 272) o galutinai susipykęs su teatru, savo 
tūžmą išliejo jau minėtame rašinyje Quo usque tandem... 

Įžanginiame redakcijos žodyje teigiama, kad autorius, 
keldamas šiame straipsnyje opias Valstybės teatro pro-
blemas, kliudo ir platesnius mūsų kultūrinio gyvenimo 
klausimus, nors kai kurie teiginiai ir diskutuotini. Ta-
čiau jau pats faktas, jog šį poleminį straipsnį išspausdino 
J. Keliuočio žurnalas, liudija, kad autorius šia publikacija 
argumentuotai apgynė ne tik asmeninius interesus. Įro-
dęs, jog iš teatro buvo atleistas nepagrįstai, jis drauge 
iškėlė problemas, kurias būtina spręsti kultūros elitui – 
aštriai sukritikavo teatro vadovybę, režisūros šablonus, 
kolektyve vyraujantį protekcionizmą. Autoriaus nuomo-
ne, dramos teatro menas nusmuko taip, kad net teatro 
kurjeriai pradėjo roles dalinti. Užtat talentingi teatralai, 
tokie kaip Miltinis, apšaukti keistuoliais, palieka Lietu-
vą ir randa pripažinimą Vakaruose. Todėl neatidėliotinai 
būtina teatro reforma: „Turi būti pakeistas ne tiktai teatrų 
įstatymas, bet ir visa mūsų teatro santvarka, visas darbo 
metodas. Reformoms įgyvendinti teatre reikalingas nau-
jas žmogus, kuris su aštria šluota galėtų iššluoti visą Ža-
deikos (A. Žadeika – Valstybės teatro direktorius – k. P.) 
puvėsyną.“ (p. 723) Šią medžiagą tuoj pat persispausdi-
no pramoginis dienraštis Laikas, kuris elitinio žurnalo 
kultūros aktualijas plačiai paskleidė eiliniam skaitytojui. 
Valstybės teatro munduro garbę stojo ginti režisierius 
B. Dauguvietis, užsipuolęs straipsnio autorių ir apkalti-
nęs žurnalą už Valstybės teatro kritiką. Kandusis akto-
rius Dauguviečiui neliko skolingas. Pasipylė poleminiai 
straipsniai, kuriuos ir šiandien įdomu skaityti, nors juose 
neapsieita be asmeniškumų ir sąskaitų suvedinėjimo. Gal 
todėl ir mūsų teatro istorijoje jie apeinami užuolankom... 
Šioje polemikoje tikrai tektų stebėtis V. Steponavičiaus 
žurnalistiniais sugebėjimais, jei ne satyrinio žurnalo Kun-
taplis užuomina – girdi, bepigu jam taip taikliai teatrą at-
akuoti sėdint milžino paunksnėje... o tai jau aiški aliuzija 
į dramos milžino paunksnėj autorių Balį Sruogą, kuris taip 
pat nevengdavo aštraus žodžio Valstybės teatro vadovy-
bės adresu ir ypač mėgdavo „pakedenti“ B. Dauguviečio 
režisuotus spektaklius. Kadangi abu žemiečiai buvo geri 
pažįstami ir tos pačios vertybinės orientacijos kultūros, 
ypač teatro, klausimais, belieka sutikti (to neneigia ir 
dukra), kad taikliai įgeliančius straipsnius salotiečiui te-
atralui padėdavo rašyti vabalninkėnas dramaturgas. Jau 
ko vertas minėto straipsnio pavadinimas – pirmieji trys 
garsaus Cicerono posakio kaltinant Katiliną žodžiai: Quo 
usque tandem abutere, catilina, patientia nostra? (Ar ilgai 
dar, Katilina, piktnaudžiausi mūsų kantrybe?).

Atleistas iš Valstybės teatro, V. Steponavičius darbų ne-
stokojo. Tęsė komercinę veiklą, kolekcionavo dailės kū-
rinius, vis dar gyveno mintimi įkurti savo teatrą, į kurį 
galvojo pakviesti iš Vakarų Europos grįžusį J. Miltinį, 
dailininką L. Truikį. Tačiau Lietuvą užgriuvę politiniai 
įvykiai kita linkme pasuko ir šio teatralo veiklą. 1939 
metų spalį atsirado ypatinga proga aplankyti Vilnių, 
kurį teko palikti prieš dvidešimt metų. Jis ir atsargos 
pulkininkas P. Gužas – abu 1919 metų istorinio įvykio 
dalyviai –  pakviečiami į Lietuvos vėliavos pakėlimo Ge-
dimino pilies bokšte iškilmes. Gavęs pakvietimą, V. Ste-
ponavičius net skambina į Berlyną nepaprastajam pa-
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siuntiniui ir įgaliotajam ministrui K. Škirpai, ar jis, kaip 
vėliavos iškėlimo 1919 metais iniciatorius, nesutiktų da-
lyvauti šioje ceremonijoje. Diplomatas griežtai atsisako, 
leisdamas suprasti, kad, susiklosčius situacijai, Vilnių 
turėjome atsiimti patys, kaip jis įtikinėjo Kauną. o dabar 
atsitikę blogiausia, ko reikėjo tikėtis, ir jam dalyvauti ne-
leidžianti kario garbė.

1940 metų rudenį Vilniuje atidaromas Dramos tea-
tras, į kurį priimamas V. Steponavičius su žmona Anta-
nina Leimontaite. Sutuoktiniai džiaugiasi galėsią dirbti 
trupėj, kuriai vadovauja R. Juknevičius, Mejerholdo mo-
kinys. Po įspūdingo H. Heijermanso dramos Viltis pasta-
tymo ir šio teatro repertuaras turėjo taikytis prie naujos 
ideologijos. V. Ivanovo dramoje Šarvuotis 16-49 Vincui 
Steponavičiui teko baltagvardiečių karininko vaidmuo. 
Šiuo spektakliu ir baigėsi penktą dešimtį įpusėjusio ak-
toriaus kūrybinė biografija.

1941-ųjų vasaros įvykių sumaištyje V. Steponavičius 
Vilniuje gauna žinią, kad jo brolis Julius, Saločių valsčiuje 
valdęs Sokų dvarą, su žmona ir dviem vaikais ištremtas į 
Sibirą. Frontui nusiritus į rytus, Vincas su šeima palieka 
Vilnių ir, atvykęs į Žilpamūšį, imasi tvarkyti be šeiminin-
ko likusį ūkį. Nelengva našta užgula naujo šeimininko 
pečius. Skaudina brolio šeimos likimas. Įtempta padėtis 
su naujakuriais, kurie sovietų valdžios išdalintoje dvaro 
žemėje ruošėsi nusiimti pirmąjį derlių, o dabar sklypai 
grąžinami savininkui, – naujakuriai, tapę nuomininkais, 
gali pretenduoti tik į pusę derliaus, ir tik per naujo šei-
mininko malonę. Tokioje situacijoje, matyt, būta visko... 
Daugelį ūkiškų problemų teko patikėti ūkvedžiui, tačiau 
atstatant jau spėtą apgriauti dvaro ūkį, stengiantis jį išlai-
kyti karo sąlygomis, daug padėjo ir naujojo šeimininko, 
nusimanančio verslo reikaluose, patirtis bei sugebėjimas 
bendrauti su civiline lietuvių ir karine vokiečių adminis-
tracija. V. Steponavičius atidžiai sekė politinius įvykius 
bei pokyčius Rytų fronte. Domėjosi Lietuvos kultūriniu 
gyvenimu. Sužinoję, kad Žilpamūšyje įsikūrė iš Vilniaus 
atsikėlusi teatralų šeima, čia ėmė lankytis kultūros ir 
meno žmonės, net politikai.

1943 metų rudenį naciai pagaliau išleido mūsų po-
litiką ir diplomatą K. Škirpą išvykti iš Berlyno ir pasi-
svečiuoti Kaune. Čia viešėdamas, jis su šeima išsiprašė 
leidimą aplankyti tėviškėje seną, pasiligojusią motiną. 
Dviejų automobilių kortežas su nacių sargybos palyda 
1941 m. Laikinosios vyriausybės ministrą pirmininką 
(kuriam šių pareigų neteko eiti) beveik incognito atlydė-
jo į brolio sodybą Namajūnų kaime (nacių propagandos 
institucijų nurodymu apie K. Škirpos viešnagę Kaune 
nei radijas, nei spauda nepaskelbė jokios žinios, naujo-
sios biržų žinios apie diplomato apsilankymą tėviškėje 
taip pat nutylėjo). Pasinaudojęs proga, svečias apsilankė 
ir už penkiolikos kilometrų esančiame Sokų dvare. Čia 
įvyko šiltas dviejų bičiulių susitikimas. Deja, šiandien jau 
niekas nebeatkurs to susitikimo įspūdžių. Tik Stepona-
vičių dukra Antra Vincė, tuomet įkopusi į penktuosius 
metukus, prisimena, kad garbingas svečias jai iš Berlyno 
atvežęs kuklių dovanėlių. Be abejo, dalintasi mintimis 
apie Lietuvos valstybingumo atkūrimą karui pasibai-
gus. Kas žino, gal abu planavo dar kartą dalyvauti Tris-
palvės iškėlimo iškilmėse. Tai buvo paskutinis jųdviejų 
pasimatymas.

Viešėjo Žilpamūšyje ir atsargos pulkininkas P. Gužas.
Ankstyvą 1944 metų pavasarį naujuosius dvaro 

šeimininkus aplanko dar du mieli bičiuliai: režisierius 
R. Juknevičius ir J. Keliuotis. Juodu, galima sakyti, at-
sitiktinai susitiko Pasvaly. R. Juknevičius po sėkmingų 
R. Bilingerio ir H. Ibseno dramų pastatymų Vilniuje, bi-
jodamas pakliūti į antrąjį ešeloną etapui į Štuthofą, atvy-
ko į Pasvalį pataisyti sveikatos sieringose purvo voniose, 
padėjo gimnazijos mokytojams pastatyti L. Fodoro pjesę 
brandos atestatas. Jį čia pailsėti atsikvietė gera bičiulė mo-
kytoja H. Korsakienė, karo metais Pasvalio gimnazijoje 
dėsčiusi vokiečių kalbą. o J. Keliuotis, irgi nenorėdamas 
patekti į „Dievų mišką“, nusprendė dingti iš Kauno, nes 
jau buvo nacių ieškomas. Aplankęs Panevėžy vyskupą 
K. Paltaroką ir J. Miltinį, pasisvečiavęs tėviškėje Rokiškio 
rajone, jis taip pat pasuko į Pasvalį. Čia viešėjo pas gim-
nazijos direktorių, prancūzų literatūros vertėją J. Povi-

Juliuszo Słowackio spektaklio 
mindaugas, Lietuvos karalius 
Valstybės teatre Kaune 
dalyviai (1923). Antroje eilėje 
pirmas iš kairės Daumantas – 
Vincas Steponavičius
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lonį, aplankė bibliotekos vedėją Albiną Vaitkų (būsimąjį 
Marių Katiliškį), kurio novelės jau buvo spausdinamos 
J. Keliuočio redaguojamoje kūryboje. Visai netikėtai mies-
tuke prie Lėvens susitikę du intelektualai, klajojantys po 
Šiaurės Lietuvą, nutarė aplankyti dvarininku tapusį bi-
čiulį. Kaip tarė, taip ir padarė. Štai kaip J. Keliuotis šią 
viešnagę aprašo savo memuarų knygoje Dangus nusidažo 
raudonai, išleistoje 1986 metais JAV:

„Po Giganto ir noros pastatymų, Pasvaly susitinku 
su Vilniaus teatro režisieriumi Romualdu Juknevičiumi 
ir su juo susitariam vykti pas garsų ir triukšmingą ak-
torių Vincą Steponavičių, dabar gyvenantį kažkokiame 
Saločių valsčiaus dvare. Aktorius iš Saločių stoties mudu 
parsivežė dviem arkliais pakinkytoje karietoje. Čia jis 
su savo gražiąja žmona Leimontaite mudu visą savaitę 
vaišino puikiais patiekalais ir gaivinančiais gėrimais Čia 
ištisą savaitę gyvai aptariame visus meno klausimus ir 
aktualiąsias Lietuvos problemas. Čia į mūsų teatrinį žais-
mingumą nuolat įsipina ir skausmingas susirūpinimas 
Lietuvos ir mūsų asmenišku likimu. Juknevičius gerai 
žino, jog aš, būdamas Meno reikalų valdybos viršininku, 
jį išgelbėjau iš vokiečių geležinių nagų (R. Juknevičius 
1940 m. buvo išrinktas vadinamojo Liaudies seimo depu-
tatu – k. P.). Jis man labai draugiškas ir mielas. Vaišingi ir 
labai socialūs Steponavičiai kviečia mudu čia pasilikti il-
gesnį laiką. Bet Juknevičiui reikia grįžti į Vilnių pastatyti 
naujos pjesės, o man reikia grįžti į Kauną naujos kūrybos 
redaguoti. o be to, Steponavičių dievobaiminga šeimi-
ninkė pareiškia norą pas Juknevičių eiti išpažinties, nes 
ji tarėsi gal esąs jis geras klebonas. Režisierius atsisako 
nuo šios pareigos. Kyla linksmas nesusipratimas. Gerai 
pailsėję ir linksmai pasivaišinę, išvykstame atgal į Pasva-
lį. Režisierius išvyksta į Vilnių, o aš į Kauną.“

Belieka pridurti, kad R. Juknevičiui Vilniuje naujos 
pjesės pastatyti jau nebeteko, o J. Keliuotis Kaune dar 
suredagavo ir išspausdino paskutinį, gegužės mėnesio, 
kūrybos numerį. Tačiau žurnalas skaitytojo jau nebepa-
siekė... o po poros mėnesių ir Sokų „dvarininko“ šeima 
turėjo atsisveikinti su poetiškomis Mūšos pakrantėmis.

1944 metų vasarą Steponavičiai iš Žilpamūšio trau-
kiasi į Vakarus, tačiau frontas juos aplenkia, tad tenka 
grįžti, bet jau ne į Sokų dvarą. Apsistoja Kaune, kur gy-
venta tarpukario metais. Po kurio laiko išsikelia į Vilnių. 
Traukia atsikuriantis teatras, kuriame iš pradžių dar 
dirbo R. Juknevičius, tačiau netrukus jis už antitarybinį 
pareiškimą 1943 metais išsiunčiamas į Telšius, ir vyriau-
siuoju režisieriumi paskiriamas B. Dauguvietis. Aktorė 
Antanina Leimontaitė į teatrą buvo priimta, o V. Stepo-
navičiui durys liko užtrenktos. Jausdamas, kad pinama 
intriga dėl veiklos karo metais Žilpamūšyje, kreipiasi į 
J. Paleckį. AT Prezidiumo pirmininkas, disponuodamas 
informacija, jog karo metais V. Steponavičius Saločių 
valsčiuje kelis asmenis išgelbėjo nuo išvežimo darbams į 
Vokietiją, bando jį ginti. Tačiau J. Paleckio žodis sudėtin-
gose pokario situacijose negelbsti. Kai nepavyko sugrįžti 
į teatrą, teko verstis pašaliniais darbais. Kurį laiką dirbo 
Rusų dramos teatre. Būdamas impulsyvaus charakterio, 
ieško teisybės. Parašo laišką į Maskvą, kritiškai vertin-
damas Dramos teatre susiklosčiusią padėtį, kai, jo nuo-

mone, kolektyvo reikalus nusprendžia viena įtakinga 
aktorė (buvęs šio teatro direktorius Pranas Treinys savo  
knygoje Atsisveikinimas su teatru ją vadina Galina Galin-
gąja). Ši laišką ruošėsi pats vežti į Maskvą ir įteikti ati-
tinkamoms instancijoms, tačiau nebesuspėjo – 1951 metų 
gegužę buvo areštuotas. Po arešto tiesoje paskelbiama 
medžiaga, norint V. Steponavičių apkaltinti antitarybine 
veikla (dalyvavimu represinėse struktūrose) karo metais 
Saločių krašte. Politinis kalinys nesutiko su jam inkrimi-
nuojamais kaltinimais, tačiau Ypatingasis pasitarimas už 
akių nuteisė dešimčiai metų lagerio su turto konfiskavi-
mu. Didžiausias aktoriaus  šeimos turtas – konfiskuota 
27 vertingų paveikslų kolekcija – buvo perduota saugoti 
tuometiniam Vilniaus valstybiniam dailės  muziejui.

Visada optimizmo kupinas aukštaitis ir lageryje ne-
puolė į neviltį, juo labiau kad čia sutiko senus bičiulius: 
du Antanus – Kučingį ir Miškinį. Aktorius už spygliuotų 
vielų imasi režisūros. Jis įkuria teatro mėgėjų trupę. Stato 
Shakespeare’o ir Schillerio dramų ištraukas. Net pats Ku-
čingis didžiavosi, sakydamas: „Dainavau tavo teatre...“ 
Kartu kalėjęs latvių dailininkas Kurtas Fridrichsonas 
savo dienoraštinėse pastabose, rašytose jau Rygoje, pri-
simena, jog lageryje jis sutikęs du laisvus žmones – 1921 
metais sušaudyto poeto N. Gumiliovo sūnų ir lietuvį re-
žisierių Vincą Steponavičių.

1954 metų rudenį aktorius iš lagerio buvo paleis-
tas. Po metų grįžo į Vilnių. Dirbo daržininkystės ūkyje. 
Rašė laiškus tremtyje likusiems Antanams. Mirė 1958 
metais. Reabilituotas 1989-aisiais. Jam buvo atkurtos 
nuosavybės teisės.

Per palyginti trumpą likimo jam skirtą teatrinės 
veik los laikotarpį sukūrė apie septyniasdešimt vaidme-
nų. Nuo 1933 m. turėjęs aukščiausią kategoriją, Nepri-
klausomybės kovų savanoris, du kartus sovietų teistas 
ir įkalintas, dabartinei mūsų visuomenei mažai žinomas. 
Bostono Lietuvių enciklopedija teigia: tarpukario metų te-
atro istorijoje Vincas Steponavičius liks kaip viena nera-
miausių asmenybių, nuolat degusi kūrybiniais interesais 
ir aštriais poleminiais prasiveržimais, kurie griovė nusi-
stovėjusią biurokratinę tvarką.

Verta priminti, kad prieš 50 metų iš V. Steponavičiaus 
konfiskuotos meno vertybės iki šiol tebėra saugomos 
valstybės. Kolekcininko dukra jau daugiau kaip dešimt 
metų rūpinasi atgauti tėvo palikimą, tačiau Lietu-
vos teismuose Antra Vincė Karosienė susilaukė nei-
giamo atsakymo. Konstitucinis Teismas išaiškino, kad 
valstybinių muziejų fondą sudarančios vertybės anks-
tesniems savininkams negrąžinamos, nes turi būti priei-
namos visuomenei. Dukra Vilniaus apygardos teis-
mo prašo už nusavintą ir valstybės poreikiams paimtą 
paveikslų kolekciją iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos 
Vyriausybės, priteisti 7 milijonus Lt.

2009-ųjų sausio 1-ąją Gedimino pilies bokšte vals-
tybinės vėliavos garbei nuaidėsiančios tradicinės salvės 
primins mums tą Vilniaus komendantūros kariškių de-
šimtuką, – tarp jų buvo ir Vincas Steponavičius, – kurie 
prieš devyniasdešimt metų čia iškėlę Trispalvę, pade-
monstravo miestelėnams valstybingumą atkūrusios Lie-
tuvos su sostine Vilniumi esatį.
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Pirmą kartą su Laimonu susitikau Maskvoje 1952 
metais, kai jis mokėsi teatralų kalvėje GITIS ir kar-
tu su mūsų garsiąja absolventų trupe intensyviai 

ruošėsi baigiamajam studijų spektakliui. Kaip tik tuo 
metu aš atvykau į Maskvą pasirodyti įvairiose sceno-
se su Kauno politechnikos instituto liaudies ansambliu, 
kurį turėjau laimės steigti 1949 metais dar nereformuo-
tame Kauno (buvusiame Vytauto Didžiojo) universitete 
ir vėliau puoselėti šio žanro veiklą kartu su būreliu ben-
draminčių.

Imperijos sostinėje netikėtai susipažinau su Laimo-
nu Noreika, Leonardu Zelčiumi, Antanu Gabrėnu. Mat 
viešėdamas intensyvaus teatrinio gyvenimo didmiestyje 
(veikė per 30 teatrų) stengiausi, kiek leido laisvos minu-
tės, aplankyti įvairius spektaklius – ypač Didžiajame ope-
ros ir baleto teatre. Kartą prie teatro – neprisimenu ku-
rio – blaškiausi medžiodamas bilietą. Ir išgirdau jaunus 
vyrukus kalbant lietuviškai. Jie irgi stengėsi prasmukti 
į vidų, tad padėjo ir man nelegaliai įsiveržti į ankštą te-
atro prieangį. Susipažinę pasikalbėjome apie bendrus ir 
asmeninius reikalus. Paaiškinęs savo atvykimo priežastį 
ir lengvai nuslopinęs kuklumą, pasigyriau:

– Su mūsų ansambliu stovėjau Didžiojo teatro ir 
du kartus Čaikovskio salės scenose, net solo lumzdeliu 
grojau.

– Na, tau ir pasisekė. Mes čia kasdien vien teatru 
gyvename, bet tose scenose dar nesame stovėję, – apgai-
lestavo Laimonas.

Vėliau, praslinkus dešimtmečiui ar daugiau, laksty-
davau Vilniuje į Noreikos vakarus, kuriuose skambėjo 
Vinco Mykolaičio-Putino, Salomėjos Neries, Justino Mar-
cinkevičiaus poezija. Laimono lūpose Maironis, Vaičai-
tis, Donelaitis, Adomas Mickevičius ir Pranas Vaičaitis 
suskambo netikėtomis spalvomis atskleisdami prasmių 
niuansus. Tuo metu tai buvo laisvai ir prasmingai skam-
bantys žodžiai. o kokie nepamirštami Laimono vakarai 
su dainininke Beatriče Grincevičiūte! Daina ir poezija 
susiliedavo į vieningą alsavimą, skandinantį tikrovės 
kontūrus sąmonės ir jausmų nirvanoje. Nuostabu buvo 
klausytis nepakartojamos trijulės – Beatričės Grincevi-
čiūtės, Monikos Mironaitės ir Laimono Noreikos; scenoje 
jų talentai ir profesinis meistriškumas išryškindavo gel-
minius poezijos matmenis.

Garsiojoje tapytojų Uogintų palėpėje Palangoje 
drausmingiausias ir pareigingiausias pozuotojas būdavo 
Laimonas Noreika. Antanas Gudaitis, įdėmiai žvelgda-

mas į artistiškai permainingą veidą, nuolat nervindavosi 
tapydamas jo portretą, tačiau nei Albinai Makūnaitei, nei 
Bronei ir Broniui Uogintams toks išraiškos judrumas nė 
kiek nekliudė sukurti įdomius Noreikos portretus. Tai, 
kas erzino Gudaitį, kitiems dailininkams tapdavo po-
zuojančio asmens pranašumu, teikiančiu galimybes už-
čiuopti charakteringus, o kartais ir netikėtus bruožus.

Kai Laimonas, apsilankęs Vilniuje A. Makūnaitės 
grafikos dirbtuvėje, pastebėjo, kad vienas iš dailininkės 
sukurtų Salomėjos Nėries portretų yra išraižytas 1974 
metais, jį užplūdo prisiminimai apie poetės 70-mečio 
minėjimą; mat jis, kaip skaitovas, buvo parengęs ne vie-
ną šiai sukakčiai skirtą poezijos vakarą. A. Makūnaitei 
buvo labai įdomu klausytis, kas buvo pasakojama apie 
Saliamutę – dailininkė mėgo ją taip vadinti. Jai visuomet 
rūpėjo ką nors naujo sužinoti apie dramatiškai susiklos-
čiusį poetės gyvenimą, jos poezijos prasmių kryptis, ku-
rias atskleidžia aktoriaus talentas.

Albina Makūnaitė su Salomėjos Nėries poezija ar-
timai susipažino dar gimnazijos suole, ją pamilo, tyliai 
mintyse deklamuodavo jos eiles. Tas ankstyvos jaunystės 
žavesys vis gilėdamas ir nuolat atsikurdamas grafikos 
kūriniuose tęsėsi visą dailininkės gyvenimą. 1957 metais 
ji iliustravo poetės kūrybos tritomį, po poros metų – po-
ezijos rinkinį Širdis mana – audrų daina (vėliau pakarto-
tinai leista dar dukart), o 1966-aisiais – Poezijos dvitomį. 
Sukurti garsųjį penkių estampų ciklą Rugio daina Makū-
naitę paskatino Saliamutės eilėraštis mano vaikelis. Eilių 
turinį dailininkė išplėtojo iki žmonijai reikšmingo vaizdų 
poetikos skambesio. Laimonas, žvelgdamas į šį ciklą, at-
siduso išreikšdamas mintį: kaip būtų žavu, jeigu jis ga-
lėtų savo namuose kasdien regėti Albinos ir Saliamutės 
išdainuotą duonos atsiradimo aimaną. Kiek patylėjęs 
pasakiau, kad kažin ar atsirastų paveikslų „prisotintuo-
se“ Laimono kambariuose tinkama vieta, kurioje tilptų 
visas penkių estampų ciklas (kiekvienas maždaug 58×40 
cm dydžio).

Prisimenu, rodos, 1971 metais Uogintų palėpėje sė-
dėjo nuolatiniai svečiai, tarp jų ir Laimonas Noreika. 
Jis ką tik baigė pasakoti kažkokį linksmą epizodą apie 
poezijos vakarą, kuriame skaitė Salomėjos Nėries eiles. 
Albina Makūnaitė tuoj pat prisiminė bėdas, kilusias jai 
kuriant Saliamutės portretą. Ilgai tylėjęs Balys Dvarionas 
netikėtai leptelėjo:

– Mane pakerėjo jos eilėraštis sesuo – žydrioji vilija. 
Net nepajutau, kaip spontaniškai „išniro“ ta mano taip 

a s M e n y b i ų  g a l e r i j a 

J u o z a s  A l g i m a n t a s  K r i k š t o p a i t i s

Laimonas Noreika
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plačiai pasklidusi daina. Salomėja – tikra kerėtoja. Ji pati čiul-
bėjo ir kitus privertė giesmes giedoti.

Laimonas visada buvo pasirengęs pasakoti įdomius su-
sitikimų su visuomenei žinomais asmenimis epizodus ar 
prasitarti apie nuotykius bendraujant su jais. Daug linksmų 
valandėlių artistas padovanojo mums Uogintų pastogėse – 
pajūryje ir Vilniuje. Prisimenu sąmojingus pasakojimus apie 
rašytoją Juozą Baltušį1. Vieną labiausiai: Baltušis mėgo ilgai 
plepėti, ypač gausioje auditorijoje. Neįmanoma buvo pri-
stabdyti jo žodžių srauto: ar tyliai jam į ausį sakai, ar garsiai 
šauki – negirdi. Dėl šios rašytojo ypatybės kildavo nesusipra-
timų. Kelios dienos po oficialaus valstybinio Ievos Simonai-
tytės 80-mečio paminėjimo užsukome su A. Makūnaite jos 
aplankyti Antakalnyje. Pasisveikino nenoriai, jautėsi prastai ir 
vis kažko nerimo. Atrodė tikra ligonė, gulinti palatoje. Nieko 
nenutuokdamas sakau: 

– Per radijo laidą įdėmiai klausėmės gražios Juozo Baltu-
šio kalbos, skirtos Jūsų jubiliejui.

– Nenoriu nieko apie tai girdėti! Tas senas mer-
gišius neleido man tarti žodžio mano jubiliejaus 
proga! Jis begėdis, praradęs sąžinės balsą, – niršo 
rašytoja.

Netrukus atsisveikinome, nes pokalbis nesi-
mezgė. Dar nenujautėme, kad tai paskutinis su-
sitikimas. Mirtis jau skubėjo. Ir štai po trijų de-
šimtmečių, skaitydamas Laimono prisiminimus, 
aptinku I. Simonaitytės susierzinimo paaiškinimą. 
Cituoju J. Baltušio žodžius iš vidurnakčio užrašų: 
kurtumas „...labai patogi liga. Nori – girdi, neno-
ri – negirdi“2.

Vieną vakarą mus aplankė Laimonas. Apžvelgę 
naujausius Albinos Makūnaitės darbus, susėdome 
prie kavos puodelio. Rodau nuotraukas su Uogintų 
palėpės „herojais“. Prašau parašo ant perfotogra-
fuoto A. Makūnaitės piešto aktoriaus portreto. Lai-
monas tuoj pat suraito savo signatūrą. Nustebęs dėl 
tokios skubos žvelgiu į svečią, o jis ir sako:

– Man tai taip įprasta: net nepastebiu, kaip tai 
darau, matyt, instinktyviai.

Dėkingas esu Laimonui už nuoširdų dėmesį 
Albinai Makūnaitei, jos kūrybai. Pamenu, jis atėjo 
į jubiliejinę jos parodą Nacionaliniame muzieju-
je (2006), kurios pati dailininkė jau nesulaukė. Po 
įžanginių žodžių Laimonas, atsirėmęs į lazdą, pa-
deklamavo dailininkei mielas Putino ir Saliamutės 
eiles. Nors jautėsi silpnai, tačiau itin išraiškingai 
tariami žodžiai tarsi atgaivino jo veido spalvą. Po-
ezijos tėkmė, genama žodžio magijos, apglėbusi 
A. Makūnaitės kūrinius, tirpo eksponuotų raižinių 
vaizduose. o po metų (2007 m. gegužės 11 d.) Lai-
monas tame pačiame muziejuje dalyvavo knygos 
apie Albiną Makūnaitę sutiktuvėse. Atrodė labai 
pavargęs, sėdėjo palinkęs į priekį ir atrėmęs smakrą 
į savo nuolatinę palydovę – lazdą. Išklausęs kal-
bančiųjų prisiminimus apie dailininkę, jos kūrybą, 
jis sukaupęs jėgas pakilo – tik lazda gelbėjo nuo 
pavojingo svyravimo. Bet ištarus pirmus poetinius 
žodžius, viskas stebuklingai pakito: salėje mirtina 
tyla, o prieš auditoriją jau stovėjo ryžtingas tribū-
nas, iškėlęs lazdą tarsi pergalės vėliavą. Iš aktoriaus 
krūtinės veržėsi Justino Marcinkevičiaus poemos 
Devyni broliai eilės:

iš kur šis pyktis ir kerštas,
tas melas vardan Lietuvos?

Poemos žodžiai smigo tiesiai į mūsų sąmonę 
ir į knygoje3 išspausdintus dailininkės estampus, 
įkvėptus šių eilių dramatizmo.

Po kelių savaičių Lietuva neteko poetinio žo-
džio dainiaus.

1 Įdomiai apie J. Baltušį rašė L. Noreika savo prisiminimuose 
vidurnakčio užrašai. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 
Vilnius, 2001.

2 vidurnakčio užrašai, p. 182.
3 J. A. Krikštopaitis. albina makūnaitė: dramatinė dailės poeti-

ka. – Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Vilnius, 2006. 
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Filosofijos istorija apima labai ilgą minties raidos 
laikotarpį. Tradiciškai aiškinama, kad filosofija su-
siformavo apytiksliai VI a. pr. Kr. senovės Graikijo-

je. Graikiškos kilmės žodis „filosofija“ reiškia „išminties 
meilę“ (φίλη – meilė, σοφία – išmintis). Sunku pasakyti, 
kas pirmas jį pavartojo. Jeigu remsimės antikine tradicija, 
šio žodžio autoriumi turėsime laikyti Pitagorą (apie 570–
496 m. pr. Kr.). Matyt, žodis „filosofija“ iš pradžių neturė-
jo griežtai apibrėžtos prasmės ir reiškė žinojimą, bendrąjį 
išsilavinimą bei nusimanymą apskritai. Pasak Diogeno 
Laertiečio, save Pitagoras vadinęs filosofu ir sakęs, kad 
kai kurie žmonės, panašūs į vergus – vos gimę trokšta 
šlovės ir naudos, o kiti, filosofai, – siekia vien tiesos.

Prasmę, kuri filosofijai prigijo Vakarų Europos kul-
tūrinėje tradicijoje, pirmasis įtvirtino Platonas, tą nuopel-
ną priskyręs Sokratui. Puotoje Platonas rašo, kad niekas 
iš dievų neužsiima filosofija ir netrokšta būti išmintingi, 
nes dievai ir taip išmintingi, ir apskritai išmintingas iš-
mintingumo nesiekia. Taip pat nefilosofuoja ir nesiekia 
išminties kvailiai. Filosofų vieta – tarp kvailių ir išminčių. 
Žinodami esą neišmintingi, jie geidžia išminties, ją myli 
bei jos siekia. Kvailumas bjaurus dėl to, kad nei gražus, 
nei tobulas, nei protingas žmogus yra visiškai savimi pa-
tenkintas. o meilės objektas, tai, ko iš tikrųjų reikia siekti, 
yra ir gražus, ir švelnus, ir tobulas, ir vertas trokšti. Pa-
našiai Platonas aiškina ir sokrato apologijoje. Žmogus nėra 
išmintingas, jis gali tik mylėti išmintį, sudaryti sąlygas, 
kad tiesa, gėris ir grožis atsivertų jame.

o kaip senovės graikai suprato išmintį? Platonas iš-
mintimi laiko žmogaus sugebėjimą orientuotis, teisingai 
spręsti įvairiausiose gyvenimo situacijose. Antikai bū-
dingą išminties supratimą (arba bent būdą, kaip siekti 
išminties) glaustai suformuluoja Aristotelis metafizikoje 
(982a–982b10). Jo nuomone, išmintingas žmogus žino 
visa, kas tik įmanoma, nesigilindamas į kiekvieną ats-
kirą sritį. Antra, išmintingasis sugeba pažinti painų ir 
nelengvai žmogui suvokiamą dalyką. Trečia, labiau su 
išmintimi susijęs tas mokymas, kuris yra tikslesnis ir 
geriau išmoko įžvelgti priežastis. Ketvirta, iš mokymų 
išminčiai yra artimesnis tas, kuris siekia pažinimo dėl sa-
vęs paties, o ne dėl pažinimo teikiamos naudos. Penkta, 
artimesnis išminčiai yra mokymas, kuris tvarko kitus ir 
yra pagrindinis, o ne pagalbinis, kitaip tariant, tas, kuris 
pažįsta bendra, o ne atskira. Todėl labiausiai verti pažin-
ti yra pradai ir priežastys, nes per juos ir jais pažįstama 

visa kita. Šešta, pats svarbiausias yra mokslas, kuris žino 
tikslą, siektiną kiekvienu atskiru atveju, o tas tikslas yra 
vienoks ar kitoks gėris, savo ruožtu, esminis tikslas – 
didžiausias gėris, kitaip tariant, mokymas, siekiantis di-
džiausio gėrio, yra labiausiai susijęs su išmintimi.

Trumpai apibendrinus, galima sakyti, kad išminties 
mylėtojui, graikų nuomone, turėtų būti būdingas pažiū-
rų platumas, proto išlavinimas ir tinkamas dorinis ap-
sisprendimas. Dar vienas itin specifiškas, antikiniam iš-
minties mylėtojui būdingas bruožas, yra supratimas, kad 
išminties siekis labiausiai susijęs su teorine veikla. Ilga 
gyvenimiška patirtis – kaip išminties bruožas – labiau 
pabrėžiama kitose kultūrose, bet ne senovės graikų. Kai 
kuriose kultūrinėse tradicijose, pavyzdžiui, judėjų, išmin-
tis siejama su dievobaimingumu ar dievotumu. Graikams 
tai nėra būdinga – jie išmintį sieja su proto lavinimu.

Žinios gali būti tvarkomos įvairiais būdais. Pasa-
kos, mitai, legendos, sakmės, poemos irgi yra tam tikri 
žinių tvarkymo ir perdavimo būdai. Dar vienas žinių 
perdavimo būdas yra technologiniai aprašymai, įvairios 
receptūros. Tačiau senovės graikai sugalvojo naują žinių 
tvarkymo būdą – teoriją. Teorijos išradimas mąstymui, 
matyt, buvo ne mažiau svarbus nei rato išradimas tech-
nologiniams procesams. Nei senovės kinai, nei indai, nei 
egiptiečiai, babiloniečiai ar inkai nieko panašaus nebuvo 
sugalvoję. Žinias jie perduodavo poetiniu tekstu (mahab-
harata, Avesta ir pan.), pasakojimu, palyginimu, techno-
loginiu aprašymu. Ir tik helenizmo kultūros įtaką patyrę 
kraštai vartoja teorinį žinių tvarkymo būdą.

Kas būdinga teorijai? Pirma, teorija, remdamasi ke-
liais nepagrindžiamais, akivaizdžiais ar dėl kitų priežas-
čių pirminiais laikomais principais bei pradais, paaiškina 
daugybę įvairiausių reiškinių. Antra, teorija remiasi tam 
tikru loginiu, matematiniu ar panašiu metodu, kuris lei-
džia pagal tam tikras taisykles iš tų pradinių principų 
išvesti visus sekmenis. Be to, teorija suformuluoja ir kri-
terijus, kuriais remiantis galima nustatyti, kurios išvados 
priimtinos, o kurios ne, t. y. teorija visada pasiūlo savą 
tiesos kriterijų.

Dabar Aristotelio išmintingo žmogaus apibūdinimą 
galėtume trumpai nusakyti taip: išmintingas žmogus 
išmano teoriją, kurios pradiniai principai yra patys ben-
driausi, kuri yra galimai tiksliausia, kuri siekia žinojimo 
dėl paties žinojimo ir kuri turi metodologinę reikšmę 
visoms kitoms teorijoms. Taigi filosofija yra bendriausio 

i š  M e i l ė s  i š M i n t i e s  M e i l e i
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pobūdžio teorija, leidžianti orientuotis visose gyvenimo 
ir pasaulio srityse, kiek tai yra įmanoma remiantis gry-
nuoju protu bei patyrimu.

Jei filosofija vadinsime tik tą būdą, kuriuo išminties 
siekė senovės graikai, turėsime tarti, kad filosofija yra 
grynai Europos kultūros fenomenas, nes nei senovės 
kinai, nei indai nesukūrė teorijos kaip žinių perdavimo 
būdo ir kitaip sudėliojo orientavimosi aplinkoje gaires. 
Šiuo atveju filosofija vadinamas graikiškas išminties sie-
kimo būdas. Tada kalbėti apie senovės indų, kinų ar 
persų filosofiją nėra pagrindo, nes filosofija yra Antikos 
graikų išradimas, nebūdingas kitoms kultūroms.

Ne kiekvienas filosofijos istorikas bus linkęs su tuo 
sutikti. Kai kas tapatina išminties meilę ir filosofiją, to-
dėl filosofija laiko ir kitų kultūrinių tradicijų suformu-
luotas išminties siekio sampratas. Manau, priimtinesnis 
yra pastarasis požiūris. Nors apskritai vargu ar tikslinga 
ieškoti tikslaus filosofijos, kaip išminties meilės ar siekio, 
apibrėžimo. Filosofijos istorikas veikiau turėtų pabandy-
ti susivokti, kaip išmintis traktuojama įvairiose kultūri-
nėse tradicijose ir tas sampratas rekonstruoti. Senovės 
graikų filosofija čia galėtų būti lyg etalonas, pavyzdys, 
panašumas į kurį leistų suvokti kitokias nei graikų iš-
minties sampratas.

Kita vertus, filosofijos, kaip būdo, kuriuo išminties 
siekė senovės graikai, interpretacija turi ir savo pranašu-
mų. Ji padeda filosofijos istorikui tiksliau nurodyti filoso-
fijos atsiradimo laikotarpį ir atskirti filosofines pažiūras 
nuo nefilosofinių. Iš tikrųjų, o kada ir kodėl atsirado fi-
losofija? Žmonės visados siekė išminties, tiesos ir gėrio. 
Tad gal filosofija atsirado kartu su žmonėmis?

Galima sakyti, kad išminties meilė yra sena kaip 
žmonija, o filosofija atsirado VI a. pr. Kr. senovės Grai-
kijoje. Kai kas, sekdamas Aristoteliu, linkęs manyti, kad 
filosofijos atsiradimo priežastis yra nuostaba. Kiti – pir-
miausia egzistencinės filosofijos atstovai – tokia priežas-
timi laiko abejonę ar kančią. Bet ir vėl – kada gi žmonės 
nesistebėjo, neabejojo, nekentėjo? Aišku, tokie spėjimai 
nepadės išspręsti problemos.

Na, o vis dėlto kodėl filosofija, kaip savarankiška, 
teorinė mąstymo sritis, atsiranda būtent senovės Grai-
kijoje? Atsakymo, manau, padėtų ieškoti graikų religijos 
specifika. Kaip tik graikų religijos ypatumai padėjo atsi-
rasti filosofijai kaip teorijai, teikiančiai orientaciją gyve-
nime ir pasaulyje, kiek yra įmanoma orientuotis remian-
tis grynuoju protu bei patyrimu. Kitose kultūrose tokia 
orientacija liko religinių įvaizdžių bei sampratų rėmuose 
ir netapo teoriškai, pagal vieną loginį metodą, sutvarky-
tomis žiniomis.

Nieko panašaus į Apreiškimo knygas graikai netu-
rėjo. Štai Platonas, skirdamas pažinimą (γνωμη) ir nuo-
monę (δόξα), teigia, kad nuomonė, susijusi su juntamais, 
kintančiais dalykais, aišku, ir su įvykiais, yra tik tikėtina. 
Tiesa būdinga vien pažinimui, bet ne nuomonei. Todėl 
mitais galima tikėti, galima ir netikėti. Mitai niekam 
nėra privalomi, kiekvienas gali juos savaip interpretuo-
ti (tik pažiūrėkime, kaip tai Puotoje daro pats Platonas), 
ieškoti perkeltinės ar visuotinės prasmės, kiekvienas 
laisvas alegoriškai juos aiškintis ir jais pasitikėti. Todėl 
visai nenuostabu, kad graikų filosofai, permąstydami 

mitų keliamas problemas, ryžtasi kliautis ne autoritetu, 
o grynuoju protu ir loginiu metodu ir pateikia daugybę 
savitų interpretacijų, labai nutoldami nuo to, ką aiškina 
mitai, ir dargi juos ginčydami. Viename valstybės dialoge 
Platonas aiškina, kad pedagoginiais sumetimais mitus 
galima ir pačiam išgalvoti.

Tikėti Homero mitais senovės graikui nėra privalo-
ma. Tai privatus dalykas. o graikų religija, kuri privalo-
ma visiems piliečiams, yra pilietinė religija. Kaip suprasti 
tą pilietinę religiją?

Nuvertęs nuo sosto savo tėvą Kroną, Dzeusas įveda 
tvarką. Tvarkydamas pasaulį, jis atskiria tai, kas dieviška, 
tvarkinga, nuo nakties, chaoso, konfliktų. Dievų ginčai 
niekada neperauga į atvirą konfliktą. Dzeusas numatė, 
kaip valdyti sudėtingą dievų pasaulį, sukurdamas tokią 
politinę ir teisinę tvarką, kad ginčai nesudrebintų pasau-
lio pamatų. Konfliktai ir rietenos, nakties ir blogio jėgos 
yra išstumtos į žmonių pasaulį, kurį tvarkyti reikia su-
manumo ir dievų pagalbos1.

Vadinasi, kiekviena veikla, o ypač pilietinė, vyks 
sėkmingiau, jei padės dievai. Jie yra lyg galingi ir tolimi 
viršininkai, kurių prielankumo, užsiimant veikla, kurią 
dievas globoja, verta nusipelnyti įvairiausiomis dovano-
mis ir aukomis. o šiaip žmonės dievams menkai rūpi, 
jie tiesiogiai netvarko žmogaus gyvenimo ir retai kada į 
jį kišasi. Pilietinė religija įpareigoja dalyvauti bendruose 
valstybiniuose kultuose. Čia tikėjimo ar netikėjimo mo-
mentas nėra svarbus. Svarbi dovana ir per ją pasiektas 
rezultatas. Pavyzdžiui, olimpinių žaidynių dalyvis galė-
jo aiškinti, kad jis dalyvauja sportinėse varžybose, išmė-
gindamas savo jėgas, kita vertus, tai dievus pašlovinantis 
veiksmas, turintis religinę prasmę.

Turbūt svarbiausias religinis graiko piliečio aktas 
buvo susijęs su šeimos židiniu ir šeimos tėvo kasdie-
niu aukojimu, prisimenant daug protėvių kartų, kurių 
pirmoji buvo susijusi su polio (miesto-valstybės, api-
mančios ir plačias apylinkes) įkūrėju ar globėju. Jeigu 
protėviams neaukojama ir jie neprisimenami, mirusiųjų 
karalystėje jie virsta kerštaujančiais demonais, kurie pa-
tys kenčia ir kenkia gyviesiems. Nesigilindami į kulto de-
tales, galime sakyti, jog Graikijos pilietis privalėjo aukoti 
savo protėviams, taip pat švęsti tėvų nustatytas šventes 
ir atlikti ritualus, susijusius su piliečio pareigomis. Šių 
pareigų nepaisymas buvo traktuojamas kaip bedievystė 
ir kėsinimasis į politinę tvarką, ją griaunantis ir poliui 
nelaimes užtraukiantis veikimas.

Taigi senovės graikui religija veikiau siejosi su bū-
tinomis prievolėmis, kurias kiekvienas pilietis privalo 
vykdyti, bet ne su išmintingumu. Išminties siekiantis, ją 
mylintis labiausiai turi remtis savo proto pastangomis. 
Išminties siekimas yra individualus asmenį tobulinantis 
veiksmas, o religinis veikimas senovės graikui labiausiai 
susijęs su pareigomis bendruomenei ir poliui.

Kaip jau minėta, išmintį graikai siejo su tam tikru 
būdu sutvarkytomis žiniomis – teorija, kuri, pasak Aris-
totelio, tyrinėja pirmuosius pradus bei priežastis, nes ir 
gėris, ir „tai, dėl ko“ yra priežasčių rūšys. Ir Platonas 
sako, kad filosofai aistringai siekia žinių, kurios bent kiek 
atskleistų jiems būtį (ουσια), amžiną ir nepatiriančią nei 
atsiradimo, nei išnykimo. Įžvelgiantys kiekvieno dalyko 
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esmę yra išminties mylėtojai, filosofai. Pasak Platono, 
pažiniems daiktams pažinumą, buvimą ir esmę suteikia 
gėris, nors pats gėris nėra būtis; reikšmingumu ir galia 
jis pranoksta ją (žr. valstybė 509b). Pažindama būtį kaip 
bendriausią dalyką, filosofija graikui tampa fundamen-
talesne už kiekvieną kitą galimą tyrinėjimą, nesvarbu, 
ar jis būtų susijęs su žmonių ar dievų gyvenimu, ar su 
gamtos tvarka. Tokia filosofijos samprata vyravo senovės 
Graikijoje iki pat krikščionybės įsigalėjimo.

Tiesa, jau helenistinėje kultūroje atsiranda naujų 
motyvų. Pirma, kaip pastebėjo dar A. Stöcklis2, graikams 
praradus laisvę mūšyje prie Chaironėjos (338 m. pr. Kr.) 
prasideda ir graikų filosofijos nykimo periodas. Netekus 
politinio savarankiškumo, nukentėjo ir dvasios savaran-
kiškumas. Nuo to laiko filosofijos pastangos nebekrypsta 
į spekuliatyvius įvairiausių sričių tikslus, bet ima tarnau-
ti praktiškesnėms gyvenimo reikmėms. Dabar valstybė, 
netekusi vidinės pusiausvyros, jau nebėra gyvenimo ir 
etikos centras. Tokiu centru tampa atskiras asmuo bei 
jo laimė (eudaimonija). Šią laimę filosofas tikisi rasti ne 
viešai veikdamas, o pasitraukęs į privatų gyvenimą. Šio 
laikotarpio filosofai taip pat domėjosi ir fizika, ir logika, 
tačiau etinė nuostata buvo svarbiausia jų sistemų jungtis 
ir darė poveikį jų loginėms bei gamtamokslinėms pažiū-
roms. Atskiro žmogaus laimės, gyvenimo prasmės bei 
doros klausimai tampa svarbiausiais siekiančiam išmin-
ties ir labiausiai su ja siejamais.

Be to, graikų filosofija – ypač dėl Aleksandro Ma-
kedoniečio žygių – paplito ir Rytų kraštuose. Didžiulė 
imperija nuo Egipto iki pat Indijos greit suskilo į kelias 
dalis, tačiau graikų filosofinės idėjos rado ten platų at-
garsį. Tuose kraštuose vyravusios religinės pažiūros ge-
rokai skyrėsi nuo graikų ar romėnų. Žmogaus laimės, 
gyvenimo prasmės ir etiniai klausimai Rytų religijose 
svarstomi itin plačiai. Tai, kas graikui buvo filosofinio 
samprotavimo dalykas, Rytų religijų sekėjo požiūriu, 
tiesiogiai priklausė religinio tikėjimo sričiai. Todėl visai 
nenuostabu, kad helenistinėje kultūroje ėmė plisti nauja 
filosofija, kurią galima laikyti graikų filosofinių ir rytie-
čių religinių idėjų sinkretizmu.

Ši filosofijos ir religijos sąveika išsiskleidžia tik krikš-
čioniškoje kultūroje. Krikščioniškajame išminties supra-
time susilieja dvi tradicijos: graikiškoji išminties (σοφία) 
interpretacija, kurią trumpai jau aptarėme, ir žydiškasis 
išminties (hebrajiškai: chokhmach) suvokimas, gerokai 
besiskiriantis nuo graikiškojo. Pirma, žydams išmintis, 
reiškia veikiau praktinį išlavinimą nei grynai teorines 
žinias. Pavyzdžiui, žmogus gali gerai išmanyti etines 
teorijas, tačiau pats būti nedoras. o kitas žmogus gali 
laikytis moralės reikalavimų, visiškai nežinodamas eti-
kos specialistų darbų. Išmintis (chokhmach) labiau bū-
dinga antrajam. Ir Tomas Akvinietis, kalbėdamas apie 
pažinimą, skiria du jo būdus: teorinį sąvokų pažinimą, 
metodo žinojimą, pažinimą per cognitionem ir pažinimą 
per connaturalitatem, atpažįstant giminingas esmes. Mūsų 
minėto antrojo žmogaus pažinimas bus per connaturalita-
tem. chokhmach būtinai susijusi su pažinimu atpažįstant 
giminingas esmes.

Kita vertus, chokhmach yra ne žemiškos kilmės, ji re-
miasi tuo, ką Dievas yra apreiškęs, svarsto visus dalykus, 

atsižvelgdama į Dievo įstatymus, lavindama visokias 
žmogaus dorybes, veda jį į tobulą laimę, o tiems, kurie 
jos nepaiso, skelbia pražūtį. Patarlių knygoje sakoma: „...
jei palenksi ausį klausytis išminties ir atversi širdį norė-
damas suprasti, jei iš tikrųjų šauksiesi įžvalgos ir pakelsi 
balsą norėdamas suprasti, jei sieksi supratimo, kaip žmo-
nės ieško sidabro, ir ieškosi jo tarsi paslėptų lobių, tada 
suprasi pagarbią Viešpaties baimę ir sužinosi, ką reiškia 
pažinti Dievą. Juk Viešpats duoda išminties, iš jo lūpų 
ateina žinojimas ir supratimas. Jis turi paruošęs sveikos 
išminties doriesiems, jis yra skydas tiems, kurie elgiasi 
nepriekaištingai, jis saugo teisingumo takus ir gina savo 
ištikimųjų kelią. Tada suprasi, kas teisu ir kas teisinga, 
kiekvieną gerą taką, kas dora, nes išmintis ateis į tavo šir-
dį ir žinojimas džiugins tave“ (Pat 2, 2–10), kitaip tariant, 
klausykis Viešpaties, sek Juo ir būsi išmintingas.

Nepamirškime ir labai savito Dievo ir žmonių san-
tykio supratimo žydų tikėjime. Pavyzdžiui, graikų dievai 
Poseidonas ir Atėnė siekė tapti Atėnų miesto globėjais. 
Norėdami palenkti atėniečius į savo pusę, jie pateikė 
dovanas: trenkęs savo trišakiu į uolą, Poseidonas atvėrė 
jūrų vandens šaltinį, o Atėnė išželdino alyvmedį. Atė-
niečiai globėja pasirinko Atėnę. Jie pastatė jai šventyklą, 
aukojo aukas, šventė jai skirtas šventes ir reiškė pagarbą 
per viešuosius renginius. Už globą atėniečiai įsipareigo-
jo aukoti aukas ir reikšti pagarbą savo deivei. Visai kito-
kio pobūdžio sutartį arba sandorą su žydų tauta sudaro 
Dievas. Dešimt Dievo įsakymų, duotų Mozei, ir yra tos 
sutarties tekstas. Nevogti, nemeluoti, nežudyti, kitaip 
tariant, būti doras – štai ką įsipareigojo žmogus Dievui. 
Gyventi pagal sąžinės reikalavimus ir yra Dievo valios 
vykdymas.

Skirtumai akivaizdūs. Atėnietis deivei įsipareigo-
ja kaip pilietis, kaip polio narys. o Dievui rūpi ne tik 
žmonija kaip visuma, bet, svarbiausia, kiekvienas žmo-
gus kaip konkretus asmuo. Juk nemeluoja, nevagia, ne-
ištvirkauja konkretus žmogus, o ne polis kaip visuma. 
Dievo ir žmogaus santykis judaizme ir krikščionybėje 
yra labai asmeniškas. Todėl visai nenuostabu, kad išmin-
tis, kuri irgi yra asmeniška (juk išmintingas yra asmuo, 
o ne valstybė), sandoros tautai taip glaudžiai susijusi su 
dievotumu.

Krikščioniškosios filosofijos3 formavimosi laikotar-
piu graikiškos ir žydiškos tradicijos santykis buvo su-
prantamas nevienodai. Radikalūs graikiškosios filoso-
fijos priešininkai, tokie kaip Tertullianas ir jo sekėjai, 
filosofijoje įžvelgė – ir ne be pagrindo – gnostiškųjų sektų 
plitimo priežastį. Jų nuomone, pranašai yra krikščionių 
pranokėjai, o filosofai – eretikų. Atėnai ir Jeruzalė netu-
ri nieko bendro. Norint pamatyti, kiek tikėjimas viršija 
filosofiją, pakanka, pasak Tertulliano, pažvelgti į faktus. 
Kiekvienas krikščionis jau yra radęs Dievą ir drąsiai 
sprendžia apie jo ir jo kūrinijos prigimtį, ogi Platonas sa-
kęs, kad „rasti visa ko Kūrėją ir Tėvą yra sunkus darbas, 
o ir radusiam neįmanoma apie tai visiems atskleisti“4. 
Antifilosofinė Tertulliano – ir ne tik jo – nuostata perau-
ga į antiracionalizmą: tai, kas protui atrodo neįmanoma, 
absurdiška, ir yra tiesa. Tai, kad Atpirkimo tiesa nesu-
vokiama protu, kalbėjo ir šv. Paulius: „...mes skelbiame 
Kristų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, 
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pagonims – kvailystė. Bet pašauktiesiems – tiek žydams, 
tiek graikams – mes skelbiame Kristų, kuris yra Dievo 
galybė ir Dievo išmintis. Dievo kvailybė išmintingesnė 
už žmones ir Dievo silpnybė galingesnė už žmones“ (1 
Kor 1, 23–25). Tertullianas, būdamas retorikos žinovas, 
dar labiau supriešina krikščioniškąją ir graikiškąją tra-
dicijas. Jis sako: „Dievo sūnus buvo nukryžiuotas, ir aš 
to nesigėdinu, nes tai turėtų būti gėda. Ir tai, kad Dievo 
Sūnus mirė, visiškai įtikėtina, nes tai nesąmonė. Ir tai, 
kad jis buvo palaidotas ir prisikėlė yra akivaizdu, nes to 
negali būti.“ Jei ši mąstymo tendencija būtų laimėjusi, 
vargu ar iš viso mes turėtume filosofiją – ir krikščioniš-
kąją, ir nekrikščionišką.

Laimėjo kita, graikiškai filosofijai daug palankesnė 
tendencija, kurią pradėjo apologetai, pirmiausia Flavijus 
Justinas (šv. Justinas Kankinys). Interpretuodamas evan-
geliją pagal Joną, šv. Justinas aiškina, kad dieviškasis Lo-
gos (Žodis) iki Kristaus buvo apsireiškęs, viena vertus, 
per Mozę ir pranašus, o kita vertus, plito kaip Logoso 
užuomazgos (Λόγος σπερματικός) reikšdamasis kūry-
boje ir prote. Todėl senovės filosofai ir poetai, dalyvau-
dami Dieviškajame Logose, galėjo iš dalies pažinti tiesą. 
Žinoma, jie neišvengė daugybės klaidų, bet visa, ką jie su-
prato teisingai, kyla iš Logoso. Todėl teisingos graikų filo-
sofų mintys iš esmės yra krikščioniškos. Net ir tie, kurie 
gyveno pagal savo sąžinę, nors ir nelaikė savęs krikščio-
nimis, iš tikrųjų buvo krikščionys. Žinoma, krikščionys 
pažįsta visą tiesą, nes Logosas tapo žmogumi ir gyveno 
tarp mūsų. Pažindama įsikūnijusį Logosą, krikščioniškoji 
filosofija galutinai atbaigia ir išvysto tai, ką pradėjo grai-
kų filosofai. Tai jau išminties paieškos, kuriose filosofija ir 
religija glaudžiai susijusios. Krikščioniškoji teologija vei-
kia filosofiją būdama ją formuojančia priežastimi, tačiau 
filosofija išlaiko santykinį savarankiškumą.

Jau ankstyvaisiais viduramžiais filosofiniai klausi-
mai buvo aiškiai skiriami nuo teologinių. Filosofijai pir-
miausia rūpi visa tikrovė kaip esanti. Ji nagrinėja tai, ką 
galima pažinti remiantis grynuoju protu bei patyrimu, 
o teologija, remdamasi mąstymo metodais, tyrinėja tai, 
ką Dievas yra apreiškęs apie save ir mus. Taigi filosofi-
jos ir teologijos sritys išsiskyrė gana anksti, kai specialieji 
mokslai dar ilgai buvo laikomi filosofijos sritimis.

Filosofijos ir teologijos santykį ankstyvuoju krikščio-
niškosios filosofijos laikotarpiu turbūt geriausiai nusakė 
šv. Augustinas garsiąja fraze: „intellige ut credas, crede ut in-
telligas“ (suprask, kad tikėtum, tikėk, kad suprastum). Tai 
reiškia, kad, tik suprasdamas apreikštąsias tiesas, suvok-
damas, ką Dievas mums norėjo pasakyti, gali sąmoningai 
tikėti. Ir šuniukas sugeba vykdyti šeimininko komandas, 
tačiau laisvą valią turintis žmogus privalo suvokti, ką ir 
dėl ko daro. Tik supratę tikėjimo tiesas, iš tikrųjų galime 
jų laikytis ir pagal jas gyventi. Čia filosofija gali labai daug 
padėti teologijai. Kita vertus, daugelis grynojo proto sričiai 
ir patyrimui (bet ne Apreiškimo turiniui) priklausančių 
dalykų gali būti teisingai suprasti ir išplėtoti tik atsižvel-
gus į tikėjimo turinį. Tai turbūt labiausiai pasakytina apie 
žmogaus gyvenimo prasmės bei tikslų klausimus, žmonių 
tarpusavio santykių bei socialines problemas. Kaip pavyz-
džius galima paminėti nelygstamos žmogaus vertės, oru-
mo, laisvės ir atsakomybės ar sąžinės principus.

Krikščioniškoji filosofija, kaip graikiškosios ir žydiš-
kosios išminties sampratų sintezė, išlaikė graikiškajai fi-
losofijai būdingą teorinį pobūdį, domėjimąsi būties pro-
blema kaip pagrindine filosofijos problema (juk Dievas, 
Mozės paklaustas, kokiu vardu Jį pristatyti izraeliečiams, 
atsakė: „Aš esu, kuris esu.“ Ir tęsė: „Tu taip kalbėsi izrae-
liečiams: „Aš Esu atsiuntė mane pas jus“ – iš 3, 14), taip 
pat tiesos siekimą ir jos ieškojimą pažinimo teorijoje.
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Krikščioniškoji filosofija be didesnių sukrėtimų plė-
tojosi beveik pusantro tūkstančio metų ir pasiekė labai 
svarių rezultatų. Padėtis radikaliai ėmė keistis Renesanso 
laikotarpiu. Žinoma, nereikėtų manyti, kad tada ima ir 
nutrūksta krikščioniškosios filosofijos tradicija. Anaiptol, 
ši filosofija sėkmingai plėtojama ir dabar. Tačiau kultū-
rinėje Vakarų Europos tradicijoje vis labiau įsigali ir ima 
vyrauti kita filosofijos interpretacija, vargu ar turinti 
bruožų, kurie leistų ją vadinti išminties meile.

Filosofinę padangę nušvietė grėsmingi, pikta le-
miantys ženklai. Pirmu ir aiškiu tokiu ženklu tapo René 
Descartes’o filosofija. Jo dėka filosofinis mąstymas ėmė 
vis labiau gręžtis nuo būties problemos. o ši problema 
nuo Antikos laikų buvo svarbiausia, lemianti visą filoso-
favimą. Labai taikliai Descartes’o atliktą mąstymo per-
versmą filosofijoje apibūdino popiežius Jonas Paulius II. 
Pasak jo, cogito, ergo sum aukštyn kojom apvertė visą lig-
tolinį filosofavimą. Filosofija iki Descartes’o, taigi ir cogito 
(mąstau), o gal net labiau cognosco (pažįstu) kategorija 
buvo pavaldi esse (būti) kategorijai, kuri buvo supran-
tama kaip kažkas pirmapradžio. Descartes’ui viskas yra 
atvirkščiai: pirminė kategorija jam yra cogito, o antrinė, 
išvestinė – esse. Anksčiau viskas buvo svarstoma iš esse 
perspektyvos ir viskas buvo aiškinama būtent šioje pers-
pektyvoje. Dievas, kaip visiškai savarankiška Būtis (Ens 
subsistens), buvo reikalingas visoms sukurtoms gyvoms 
esybėms – ens non subsistens, ens participatum – taigi ir 
žmogui. cogito, ergo sum visiškai sugriovė tokį mąsty-
mą. Galiausiai svarbiausia tapo ens cogitans – mąstanti 
būtybė, o ne Dievas kaip Ens subsistens. Po Descartes’o 
filosofija virto grynosios minties mokslu: visa tai, kas 
yra esse – ir sukurtas pasaulis, ir Kūrėjas – cogito erdvėje 
išlieka kaip žmogaus sąmonės turinys. Filosofijai esiniai 
tampa svarbūs kaip sąmonės turiniai, o ne kaip už jos 
ribų esantys dalykai5.

Mąstymo ir būties santykio problema labai sena fi-
losofinė problema. Dar Parmenidas skelbė būties ir mąs-
tymo atitikimą. Tačiau lemianti buvo būtis. Net pagrin-
diniai logikos dėsniai pirmiausia buvo būties dėsniai ir 
tik dėl to – mąstymo. Joks sveiko proto graikas kitaip 
nė pagalvoti negalėjo. Descartes’as šį santykį apverčia, o 
vėlesnės filosofų kartos jo požiūrį priima kaip normalų 
dalyką. Tokį mąstymo ir būties santykio sprendimą nuo-
sekliai užbaigia Hegelis savo visa aprėpiančioje filosofi-
nių mokslų sistemoje, kurios įsigalėjimas ilgam sustabdė 
gamtotyros raidą, ypač Vokietijoje. Žinoma, tokioje sam-
pratoje, kurioje visa, pradedant būtimi ir baigiant Die-
vu, išvedama iš mąstymo kaip viso buvimo prielaidos, 
nebelieka vietos tam, ką mes vadinome žydiška išmin-
ties samprata, nes tai, ką Dievas apreiškia, neįmanoma 
dedukuoti iš mano mąstymo. Lygiai taip ir sandora su 
Dievu neplaukia iš to, kad aš mąstau. Ir tai, kad Die-
vas, kaip gelbėtojas ir atpirkėjas, priėmė žmogišką pri-
gimtį, gimdamas iš Mergelės, neišvedama iš jokio, net 
ir sumaniausio mąstymo. Todėl filosofiją ir apreikštąją 
religiją ima skirti neperžengiama praraja. Atrodytų, lyg 
grįžtama prie antikinės išminties sampratos, kaip gryno-
jo proto ir patirties rezultato. Bet tai nėra grįžimas prie 
Antikos dvasios jau vien dėl to, kad mąstymo ir būties 
santykis tuomet buvo kitoks negu dekartinėje filosofijoje. 

Be to, būti kelyje į tiesą nėra tas pat, kas atmesti tiesą ir 
keliauti tolyn nuo jos.

Apšvietos filosofai nuosekliai ir atkakliai ėjo Des-
cartes’o nubrėžtu keliu. Vieninteliu pažinimo šaltiniu jie 
laikė protą ir patyrimą, vieninteliu ir absoliučiu auto-
ritetu pažinime – žmogiškąjį protą. Akivaizdu, kad nei 
Apreiškimui, nei veikiančiai Dievo malonei Apšvietos 
adeptų filosofinėse sistemose nelieka vietos. Tai gerai 
iliustruoja kad ir toks pavyzdys. Pasakojama, kad Napo-
leonas, gavęs iš Laplace’o dovanų jo traktatą apie dan-
gaus mechaniką, perskaitęs paklausė mokslininko, kodėl 
Newtonas savo Praduose kalba apie Dievą, o Laplace’as 
nė karto nepaminėjo Dievo vardo. „Pilieti pirmasis kon-
sule, – atsakė Laplace’as, – man šitos hipotezės nepri-
reikė.“ Žinoma, tokios idėjos neatsirado staiga. Europos 
kultūroje jos tvirtinosi lėtai, žingsnis po žingsnio.

Apšvietos filosofijos viršūne ir brandžiausia jos idė-
jų išraiška tapo Immanuelio Kanto „kritikos“ – ir gryno-
jo, ir praktinio proto. Kanto nuomone, metafizika arba 
būties teorija, svarstanti viršpatyriminius būties pradus 
bei principus, iš viso neįmanoma, nes „noumenai ir jų 
visuma – protu suvokiamas (intelligible) pasaulis – yra 
ne kas kita, kaip vaizdiniai tam tikros problemos, ku-
rios objektas pats savaime, žinoma, galimas, bet kurios 
išspręsti dėl mūsų intelekto prigimties visiškai negali-
ma, nes mūsų intelektas yra sugebėjimas ne stebėti, o 
tik jungti esamus stebėjimus į patyrimą, todėl patyrime 
turi būti visi mūsų sąvokų objektai, tačiau už jo sąvokos 
neturi reikšmės, nes joms negali būti subordinuotas joks 
stebėjimas“6.

Kantas, sukritikavęs tradicinį metafizikos uždavinių 
sprendimą, suformuluoja naują metafizikos, kaip vie-
nintelio įmanomo pažinimo grynuoju protu, sampratą. 
Pasak jo, pirmoji – grynojo proto spekuliatyvaus taiky-
mo – metafizika turėtų apimti tik iš visų daiktų teorinio 
pažinimo sąvokų gautus visus grynuosius proto prin-
cipus, o antroji – grynojo proto praktinio taikymo arba 
papročių – principus, a priori apibrėžiančius tai, ką mes 
turime ar neturime daryti7. Taigi metafizikos ir kartu fi-
losofijos pagrindas yra ne būtis, o proto principai!

Savo tyrimo būdą Kantas vadina transcendentaliniu, 
skirdamas jį nuo transcendentinio tyrimo. Mat trans-
cendentinis tyrimas, pasak jo, peržengdamas patyrimą, 
siekia pažinti daiktą tokį, koks jis yra savaime (tai, ką 
Aristotelis vadintų būtimi pirmąja prasme), o tai atseit 
neįmanoma. Tuo tarpu transcendentaliniu Kantas vadi-
na „kiekvieną pažinimą, kuriam apskritai labiau rūpi 
ne objektai, bet būdas, kuriuo mes pažįstame objektus, 
kiek šis būdas turi būti galimas a priori“8. Vadinasi, me-
tafizika, siekianti būti mokslu, o ne nuolatinių ginčų, 
prieštaravimų ir klaidų arena, privalo tirti ne transcen-
dentinius objektus, bet pažinimo būdą, kiek jis galimas a 
priori. Pažinimo būdas, o ne būtis yra pagrindinis, Kanto 
požiūriu, filosofijos uždavinys. Kanto vartojamas žodis 
transcendentalinis gali suklaidinti mažiau atidų skaityto-
ją. Lygiai kaip „transcendentalinis pasaulio pažinimas“ 
reiškia būdo, kuriuo pažįstamas pasaulis, o ne pasaulio 
pažinimą, taip ir „transcendentalinis Dievo pažinimas“ 
nereiškia Dievo pažinimo. Pasukta į šunkelį Descartes’o, 
filosofija, Kanto dėka drąsiai tęsia šią kelionę.
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Antras pikta lemiantis ženklas susijęs su Francio 
Bacono vardu. Descartes’as pasėjo abejonės sėklą, griau-
nančią filosofijos turinį, o Francis Baconas pakeitė ir an-
tikinėje, ir krikščioniškoje filosofijoje vyravusį pažinimo 
tikslų supratimą. Dar Sokratas aiškino, kad pažinimo 
tikslas yra tiesa. Išmintį jis siejo su sugebėjimu teisingai 
spręsti visose gyvenimo situacijose. Kitaip išmintį trak-
tavo sofistai: jų nuomone, išmintis – tai sugebėjimas iš-
sisukti iš kiekvienos situacijos, pakreipti ją sau naudinga 
linkme.

Baconas paryškina dar vieną pažinimo aspektą. Jo 
nuomone – žinojimas yra galia. Pažindamas žmogus pa-
didina savo galias. Žinantis yra stipresnis, sumanesnis, 
galingesnis. Ir filosofijoje tiesos siekį ima keisti galios 
siekis. Tai visai nebedera nei su graikiškuoju, nei su žy-
diškuoju, nei su krikščioniškuoju išminties supratimu, 
tačiau neblogai įsikomponuoja į Apšvietos tradiciją. Da-
bar filosofijos tikslas yra nebe tiesa, kurios neįmanoma 
išvesti iš mano mąstymo, o galybė, kuri puikiai dera su 
„mąstančiuoju aš“. Vienas įžymiausių galios filosofijos 
apologetų Friedrichas Nietzsche skelbia Dievo mirtį ir 
naujos galios filosofijos pergalę. Kad galia taptų išmin-
ties tikslu, Dievo mirtis yra neišvengiama. Ir tada kažkur 
širdies kertėje užsimezga ir ima stiprėti klaiki grėsmės 
nuojauta. Prieš akis iškyla evangelijos pagal Joną eilu-
tės: „Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano 
mokiniai: jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“ 
(Jn 8, 31–32). Tiesa padarys jus laisvus. Pamąstykime 
apie tai. o jeigu neliks tiesos? Tada nebūsite laisvi, būsite 
vergai. Garsus XX a. ekonomistas ir socialinės filosofijos 
atstovas Friedrichas A. von Hayekas parašė garsų veika-
lą skambiu pavadinimu – kelias į vergovę. Jo nuomone, 
marksistinė teorija, įgyvendinta tikrovėje, būtinai veda į 
vergovę, kaip ir, beje, kiekvienas valstybinis ekonomikos 
tvarkymas bei organizavimas: tik laisvojo verslo sistema 
yra laisvės garantas. Bet ar tikrai taip yra? Gal tas garan-
tas iš tikrųjų yra tik tiesa, o laisvas ar nelaisvas verslas 
veikiau atspindi vergovės būdą, o ne pačią vergovę. Pa-
našu į tai, kad reikalavimas laikyti, jog dukart du yra ke-
turi, nevaržo laisvės, o reikalavimas manyti, kad dukart 
du yra penki, ją varžo, lygiai kaip ją varžo reikalavimas 
tarti, jog dukart du yra trys. Jei seksite tais, kurie siekia 
galios, kartu su jais pateksite į nelaisvę. Neišvengiamai.

Su filosofijos kaip galios interpretacija yra susijęs dar 
vienas naujajai filosofijai būdingas bruožas. Tai filosofijos 
kaip veiklos, o ne kaip teorijos interpretacija. Keliaujan-
čiam klystkeliu tiesa tampa atgrasi. Jam norisi būti kuo 
toliau nuo tiesos... Paklauskime: kokia yra pažinimo 
norma? Sveikas protas lyg ir savaime bruka atsakymą – 
aišku, kad tiesa. o kokia veiklos norma? Sveikas protas 
sutrinka. Pala, pala... Veiklos norma? Bala žino. o gal tai 
iš tikrųjų galia? Toks supratimo poslinkis lėtai formuojasi 
nuo Bacono laikų ir vėlgi tikslią išraišką įgyja Apšvietos 
laikotarpiu.

Mintį, kad filosofija yra ne teorija, o veikla, turbūt 
grakščiausiai ir tiksliausiai suformulavo Karlas Marxas 
savo garsiosiose tezėse apie Feuerbachą, o vėliau atkarto-
jo L. Wittgensteinas ir jo sekėjai. Anot antrosios Marxo 
tezės: „Klausimas, ar žmogaus mąstymui pasiekiama 
daiktinė tiesa, yra ne teorijos klausimas, bet praktikos 

klausimas. Praktiškai žmogus turi įrodyti savo mąstymo 
teisingumą, t. y. tikrumą ir galią, šiapusiškumą. Ginčas, 
ar mąstymas, kuris izoliuojasi nuo praktikos, yra tikras 
ar netikras, – tai grynai scholastinis klausimas“9. Vienuo-
liktoje tezėje apibendrinama: „Filosofai tik įvairiai aiškino 
pasaulį, bet uždavinys yra jį pakeisti.“10 Kuo tai baigėsi 
tikrovėje, mes visi labai gerai žinome.

Podekartinė filosofija paprastai vadinama moder-
niąja filosofija, skiriant ją nuo antikinės ir viduramžių 
krikščioniškosios filosofijos. Tiesa, modernizmo termi-
nas nevienodai vartojamas skirtinguose kontekstuose. 
Štai viduramžių filosofijoje skiriama via antiqua, arba 
senoji filosofija, kuriai priklausė ir tomizmas, ir senoji 
bei naujoji pranciškonų mokyklos (škotizmas), ir via mo-
derna, arba naujoji filosofija – Williamo ockhamo ir jo 
sekėjų pažiūros. Moderniąja filosofija laikydami tą filo-
sofijos atšaką, kurią suformavo Descartes’o, Bacono bei 
Apšvietos filosofų idėjos, galime pastebėti, jog ši filoso-
fija mąstymui teikia pirmenybę prieš būtį, kol galiausiai 
iš viso atsisako apie ją kalbėti; senąjį filosofijos tikslą – 
tiesos siekimą – keičia galios, naudos, efektyvumo ar ki-
tokie tikslai, o galiausiai visai nustojama rūpintis tikslu; 
filosofija išsiskaido į daugybę vienas kitam prieštarau-
jančių požiūrių, pagaliau apskritai imama abejoti pačios 
filosofijos verte.

Kiekvienas žmogus turi savo pasaulėžiūrą, pripažįs-
ta ir gina tam tikras vertybes, kurias sąlygoja vienokia ar 
kitokia kultūrinė tradicija, ir jomis remiasi. Jeigu papras-
to, filosofijos nestudijavusio, žmogaus – nesvarbu, kokia 
būtų jo kultūrinė tradicija – paklaustume, ar tai, ką tei-
gia, svarsto ar ginčija modernioji filosofija, galima laiky-
ti išminties meile ar bent tuo, kas turi kokį nors ryšį su 
išmintimi, sulauktume aiškaus atsakymo: ne, tai neturi 
jokio ryšio nei su išmintimi, nei su jos meile. Laimė tik, 
kad Vakarų Europos kultūrinėje tradicijoje egzistuoja ne 
vien modernioji ir postmodernioji filosofija.

Antroje XX a. pusėje moderniąją filosofiją keičia 
post modernioji11. Modernizmo ir postmodernizmo sky-
rimas dar nėra iki galo nusistovėjęs, ir tik dar po kelių de-
šimtmečių galėsime pasakyti, ar postmodernizmo (kartu 
su dekonstruktyvizmu) pretenzijos įsitvirtinti kaip atski-
rai filosofijos krypčiai bus realizuotos. Pabandykime ap-
tarti kelias tolesnio filosofijos griuvimo tendencijas. Vie-
na – posūkis į kalbos tyrimą. Tradicinę klasikinę filosofiją 
galėtume sąlygiškai vadinti būties filosofija, siekiančia 
orientacijos pasaulyje ir gyvenime, moderniąją – minties 
filosofija, kuriančia visa aprėpiančias ir paaiškinančias 
mintines konstrukcijas, o postmoderniąją tektų apibū-
dinti kaip kalbos filosofiją, tyrinėjančią kalbos vartojimą 
ir žodžių funkcionavimą kalboje. Toks posūkis yra visai 
natūralus. Juk mintis reiškiame kalba.

Posūkiu į postmoderną galėtume laikyti Ferdinand’o 
de Saussure’o veikalą cours de Linguistique générale, iš-
spausdintą 1916 metais. Žodis, jo nuomone, funkcionuo-
ja ne pagal tai, kokia yra pasaulio struktūra, bet priklau-
somai nuo ištisos prasmių bei verčių sistemos, kitaip 
tariant, nuo kalbinio konteksto. Sieti žodį su pasaulio 
struktūra, postmodernistų nuomone, būtų pernelyg nai-
vu. Juk dar modernistas Kantas teigė, kad mes negalime 
pažinti pasaulio, koks jis yra, pažįstame tik sužmogintą 
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jo vaizdą. Tačiau Kantas tarė, jog mes galime ištirti būdą, 
kuriuo pažįstama tikrovė. Postmodernas tokį užmojį irgi 
laiko naivia utopija. Iš tikrųjų mes galime tyrinėti tik kal-
bą, o žodžių reikšmę bei sakinių prasmę lemia konkretus 
kalbinis kontekstas arba kalbinis žaidimas, kaip pasaky-
tų Wittgensteinas.

Vienas iš postmoderno lyderių Jean-François Lyo-
tard’as visas žinias laiko skirtingų kalbinių žaidimų 
sistema. Tuos kalbinius žaidimus charakterizuoja deno-
tatyviųjų (žyminčių, nurodančių), performatyviųjų (reiš-
kiančių veiksmo atlikimą) bei preskriptyviųjų (nurodan-
čių, ką daryti) teiginių sistema. Kiekvienas toks teiginys 
savotiškai informuoja kalbinio žaidimo dalyvius. Įvairūs 
kalbiniai žaidimai įgyja teisę egzistuoti tik individams 
komunikuojant ir tampa žaidėjų kovos ar varžymosi 
(agonistikos) objektu. Klausti, kuris kalbinis žaidimas 
yra teisingas, visiškai beprasmiška, nes nėra jokios fun-
damentalios visa apimančios teorijos, kuri galėtų tapti 
kalbinių žaidimų reguliavimo pagrindu. Mes niekada ir 
niekaip negalime išsiveržti už kalbinio žaidimo rėmų ir 
tapti nešališkais arbitrais. Nešališkumas – tai moderniz-
mo prietaras. Todėl sprendimas priklauso tik individui 
ir yra jo laisvo pasirinkimo reikalas.

Kaip taikliai pastebi Viktoras Kanke12, trumpai api-
bendrinus, pagrindiniai filosofinio postmoderno bruo-
žai – kalbinių žaidimų agonistika, diskonsensas (bet ne 
konsensusas, sutarimas), šuoliškumas (o ne tolydumas 
ar pažanga), daugybiškumas ir įvairovė (bet ne vienybė), 
nepastovumas (priešingai pastovumui), lokalumas (o ne 
bendrumas), fragmentiškumas (bet ne visuotinumas), 
atsitiktinumas (bet ne sistemiškumas), žaidimas (bet ne 
tikslas), anarchizmas (vietoj hierarchijos), išsklaidymas 
(vietoj centravimo), simuliakras (vietoje vaizdo), pavir-
šutiniškumas (vietoj gilumo) ir pan.

Šitaip samprotaujant, kiekviena filosofinė pažiūra, 
kiekviena teorija – gamtamokslinė ar socialinė – tėra 
vienas kalbinio žaidimo variantų, nei geresnis, nei pras-
tesnis už kitus. Įvairios koncepcijos siūlomos kaip al-
ternatyvos, galinčios sudominti individą ar patenkinti 
vienokį ar kitokį jo poreikį. Visuomeninės psichologijos 
paveikumo problemos, reklamos įtaigumo didinimas 
tampa svarbia filosofine problema.

Filosofija vėl grįžta į tą pradžią, iš kurios ji pradėjo 
savo kelionę. Bet sugrįžta ne kaip Sokrato mokymo ša-
lininkė, o kaip jo priešininkė, gausinanti sofistų gretas. 
Filosofijos pergalė prieš sofistiką, žvelgiant iš XXI a. pra-
džios perspektyvos, pasirodė iliuzinė. Sofistika laimėjo. 
Bet ar jos pergalė bus galutinė, priklausys nuo mūsų.

1 Plg.: Jean-Pierre Vernant. Pasaulis. Dievai. Žmonės. – tyto alba, 
Vilnius, 2000, p. 42–43.

2 Žr.: A. Stöcklis. Filosofijos istorijos bruožai. – Kaunas, 1926, p. 64.
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7 Žr.: I. Kantas. grynojo proto kritika. – mintis, Vilnius, 1982, p. 573.
8 Ten pat, p. 69.
9 K. Marksas. tezės apie Fojerbachą // K. Marksas, F. Engelsas. vokiečių 

ideologija. – mintis, Vilnius, 1974, p. 463.
10 Ten pat, p. 465.
11 Manau, nėra reikalo aiškinti, kad nei modernioji, nei postmodernioji 

filosofija nesudaro vieningos krypties. Tai daugybė gana skirtingų 
filosofinių pozicijų, kitaip sakant, ištisa jų šeima.

12 Žr.: В. А. Канке. Основные философские направления и концепции 
науки. – Логос, Москва, 2000, с. 121.
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Kadaise viename Prancūzijos dienraščių – Le monde 
ar Le Figaro – perskaičiau filosofo straipsnį akį pa-
traukiančiu pavadinimu, kuris, išvertus į lietuvių 

kalbą, skambėjo maždaug taip: Šėtonas atostogauja. Jame 
buvo rašoma, kad šiuolaikinėje liberalioje Europos kultū-
roje, viešajame diskurse, kur viešpatauja reliatyvios nuos-
tatos, blunka riba tarp gėrio ir blogio, atsisakoma aiškių ir 
nedviprasmiškų vertinimų, Šėtonui, kaip blogio įsikūniji-
mui, nebėra kas veikti, ir jis gali mėgautis atostogomis.

Šį straipsnį prisimenu bemaž kiekvienąsyk, kai imu 
galvoti, jog Europos filosofinio mąstymo istorija įvairiais 
tarpsniais taip pat pasiduodavo pagundai išleisti į atos-
togas vieną esminių savo instancijų – tiesą. Man atrodo, 
kad taip atsitikdavo kiekvieną kartą, kai filosofai tarėsi 
radę arba transcendentinę, t. y. asmens patirties nesaisto-
mą, prieigą prie tikrovės tokios, „kokia ji yra pati savai-
me“, arba tokius pažinimo būdus, instrumentus, kurie 
laiduoja objektyvų, teisingą tikrovės tokios, „kokia ji yra 
pati savaime“, pažinimą, arba prieidavo prie negatyvios 
išvados, kad objektyvus žinojimas, tiesa mirtingajam iš-
vis nepasiekiami.

Nuostata, teigianti objektyvaus, žmogaus patirties 
nesaistomo tikrovės pažinimo galimybę, remiasi teori-
nėmis prielaidomis, susiklosčiusiomis įvairiais Europos 
filosofinės mąstysenos raidos tarpsniais ir išlaikiusiomis 
didesnę ar mažesnę įtaką iki postmodernistinio sąjūdžio 
aušros. Tai įsitikinimas, jog: 1) egzistuoja tikrovė tokia, 
„kokia yra pati savaime“; 2) tikrovės reiškiniai turi jų pri-
gimtį įkūnijančią esmę; 3) pažinimas geba objektyviai at-
spindėti tikrovę tokią, „kokia yra pati savaime“, atskleis-
ti objektyvią reiškinių esmę; 4) žmogaus protui būdinga 
universali loginė struktūra, kuri leidžia pažinti dėsnin-
gą, pastovią išorinio pasaulio sandarą ar tvarką; 5) pa-
žinimo procese asmuo atsiveria kaip skaidrus, patirties, 
istorinio bei sociokultūrinio konteksto nesąlygojamas 
subjektas; 6) pažinime galima remtis akivaizdžiomis, 
abejonių nekeliančiomis, pagrindimo nereikalaujančio-
mis prielaidomis ar duomenimis; 7) pažinimas remiasi 
universaliais, istoriškai ir kultūriškai nesąlygojamais ra-
cionalumo standartais; 8) pažinimas sensu stricto tapa-
tintinas su gamtotyra, grindžiama patikimais stebėjimo 
duomenimis; 9) pažinimas, ypač gamtamokslinis, re-
miasi griežtais ir patikimais metodais, kurių kompeten-
tingas taikymas laiduoja objektyvius pažinimo rezulta-
tus; 10) siekti mokyklinio pažinimo objektyvumo galinti 
padėti ištobulinta universali mokslo kalba; 11) patikimo 
pažinimo galima tikėtis išvis atsisakius išankstinių nuo-
monių, prielaidų, pasitelkus, pavyzdžiui, transcendenta-
linės redukcijos ar panašias galimybes ir kt.

Filosofinių tekstų skaitymo patirtį turintis žmogus 
nesunkiai pastebės, kad išvardytos prielaidos sietinos 
daugiausia su Vakarų metafizinio mąstymo tradicija ar 
pozityvistine mąstymo pakraipa, ypač ryškų pavidalą 
įgijusia loginio pozityvizmo atstovų darbuose.

Šios prielaidos neretai atsiremia į labai bendras, 
pamatines nuostatas, išreiškiančias skirtingą požiūrį į 
sąmonės ir tikrovės ryšį. Autoriai, pripažįstantys objek-
tyvų, teisingą tikrovės reiškinių pažinimą, paprastai re-
miasi išorinės tikrovės ir jos atvaizdo sąmonėje, tariamai 
perteikiančio teisingo pažinimo išdavas, semantinio ta-
patumo, adekvatumo idėja. Tokio tapatumo galima tikė-
tis dviem atvejais: pirma, kai laikoma, kad tikrovė tokia, 
„kokia yra pati savaime“, tiesiogiai, neiškreiptai, tarsi 
veidrodyje, atsispindi „skaidraus“ subjekto sąmonėje 
kaip savotiškoje tabula rasa; antra, kai, vadovaujantis kre-
acionistine sąmonės prigimties samprata, laikoma, jog 
tikrovę, jos sandarą lemia kuriančiosios sąmonės galios. 
Ir vienu, ir kitu atveju tarsi savaime laiduojamas seman-
tinis tikrovės tokios, „kokia ji yra pati savaime“, ir jos 
atvaizdo sąmonėje adek vatumas arba, – tai vienas ir tas 
pat, – tikrovės pažinimo objektyvumas, tiesa. Tikrovės ir 
jos atvaizdo pažįstančioje sąmonėje semantinio adekva-
tumo nuostatą atspindi ir vadinamoji korespondentinė 
tiesos samprata. Kadangi aptariamas požiūris į sąmonės 
ir pasaulio santykį logiškai suponuoja semantinį atvaiz-
do sąmonėje adekvatumą atspindimai tikrovei, reikalas 
tikrinti atvaizdo, jame fiksuotos semantinės informacijos 
teisingumą, atitikimą tikrovei atkrinta savaime. Kitaip 
tariant, vadovaujantis tokiu požiūriu galima išsiversti be 
tiesos paslaugų, ramiai išleisti ją atostogų. Juolab kad ne 
be pagrindo, matyt, sakoma, jog tiesos pasiūla paprastai 
viršija paklausą.

Tuos, kurie tiki objektyvaus, teisingo tikrovės paži-
nimo galimybe, kurie ieško prielaidų, pagrindų ar būdų, 
savaime laiduojančių trokštamą pažinimo objektyvumą, 
dera laikyti pažintinio ar episteminio optimizmo atsto-
vais. Juos įkvepia švietėjiškas tikėjimas mokslinio paži-
nimo pažanga, žmogiškojo pažinimo galiomis, gebėjimu 
tolydžio jas plėtoti.

Tiesos paslaugų poreikio nejaučia ne tik kai kurie 
pažintinio optimizmo šalininkai. Jų nepasigenda ir tie, 
kuriuos galėtume pavadinti episteminiais skeptikais ar 
pesimistais. Turiu galvoje visų pirma tuos postmoder-
naus teorinio diskurso puoselėtojus, kurių nuomone 
žmogaus pažinimo rezultatai yra įvairiapusiškai deter-
minuojami kalbos, o šios galimybės žymėti ekstralingvis-
tinės tikrovės reiškinius yra itin ribotos ar netgi prilygs-
tančios nuliui. Prisiminkime garsųjį J. Derrida teiginį: 

Ž i b a r t a s  J a c k ū n a s

Interpretacija ir tiesa
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„...il n’y a rien hors du texte“ (už teksto (ar – be teksto...) 
nieko nėra)1.

Skeptiškas postmodernistų požiūris į referentines pa-
žinimo išdavų galias neretai apibūdinamas kaip „...re-
prezentavimo krizė: giliai jaučiamas praradimas tikė-
jimo mūsų gebėjimu reprezentuoti realybę plačiausia 
šio žodžio prasme“2. Abejonės simbolinių sistemų ga-
lia atvaizduoti, žymėti išorinio pasaulio reiškinius, kai 
kurių postmodernizmo atstovų, ir ne tik jų, akimis, yra 
pakankama dingstis ginčyti tradicinę tiesos sampratą. 
Pasak R. Rorty, „kelių šimtmečių pastangos suteikti „ati-
tikimo“ (minčių daiktams ar žodžių daiktams) sąvokai 
įdomią prasmę nuėjo perniek“3. Vadovaujantis tokiomis 
nuostatomis kelti tiesos klausimą, tikrinti pažinimo re-
zultatų teisingumą neprasminga, nes a priori aišku, kad 
žmogiškajam diskursui tikrovė tokia, „kokia ji yra pati 
savaime“, yra neprieinama.

Tačiau vis dėlto tenka pripažinti, jog žmogaus santy-
kis su pasauliu, žmogiškojo pažinimo prigimtis nei Šėto-
nui, nei tiesai neleidžia atsiprašyti iš tarnybos ar džiaug-
tis atostogomis. Jie pasmerkti tarnybai ir, panašiai kaip 
Sizifas, neturėtų puoselėti vilties, jog jų darbas bus vieną 
dieną baigtas ir jie galės išeiti į užtarnautą poilsį.

Tokią išvadą, – bent jau tiesos atžvilgiu, – leidžia 
daryti postmodernistų filosofinė patirtis: daugelis jų itin 
įtariai žiūrėjo į menkiausią metafizinės mąstysenos ban-
dymą išleisti tiesą atostogų ir stengėsi kiekvieną tokį 
bandymą – atvirą ar slaptą – negailestingai demaskuo-
ti. Pastebėtina, kad daugeliu atvejų šios pastangos buvo 
nebergždžios. Pagrindinis koziris, kuriuo kertama ir 
pažintinio optimizmo, ir pesimizmo atstovų korta, yra 
teorinėje fenomenologijos, hermeneutikos ir postmoder-
nizmo terpėje subrandintas interpretacinis požiūris į tik-
rovę ir jos supratimą.

Šio požiūrio esmę neblogai atskleidžia neseniai 
D. Rasmusseno išsakyta mintis: „Nėra prieigos prie tik-
rovės, nepriklausančios nuo žmogaus pažintinės veik-
los ar atsietos nuo žmogaus istorijos ir interpretacijos 
(t. y. prieigos, nenaudojančios konceptinių sistemų), ir, 
kadangi yra taip (toliau autorius cituoja Marthą G. Nu-
ssenbaum – Ž. J.), „viltis apie gryną, niekaip netarpinin-
kaujamą (unmediated) mūsų žmogiškosios esmės, tokios, 
kokia ji yra pati savaime, sampratą... išvis nėra jokia 
viltis, o gilus nesusipratimas (confusion)“4. Šis požiūris 
kuria terpę antifundamentalizmui, antiesencializmui bei 
antireprezentalizmui, kurie veša postmodernizmo atsto-
vų bei kai kurių kitų autorių, ypač R. Rorty, filosofinėje 
kūryboje.

Interpretacinis požiūris remiasi įsitikinimu, jog vie-
nintelė prieiga prie pasaulio yra jo interpretacija, kurios 
išdava – suvokiamų tikrovės esinių supratimas arba ne-
supratimas. Interpretacija yra tikrovės reiškinių „atspin-
dinčios“ informacijos (neinterpretuotos) įprasminimas 
asmens patirties terpėje. Todėl neprasminga kabėti apie 
tikrovės esinius tokius, kokie jie yra iki interpretacijos ir 
nepriklausomai nuo jos, nes vienintelis pavidalas, ku-
riuo tikrovė atsiveria žmogui, yra interpretuota tikrovė. 
Pasak U. Eco, „pasaulis toks, kokį mes jį sau atveriame 
(represent), yra interpretacijos padarinys“5. Postmoder-

nistai neabejoja, jog „pasaulis neegzistuoja kaip daiktas 
savyje, nepriklausomai nuo interpretacijos; veikiau tik 
dėl interpretacijų ir per jas jis tampa būtimi“6. J. L. Nancy 
nuomone, „...pati būtis mums yra duota kaip prasmė“7. 
Kadangi interpretacija ir jos vyksme susiklostantis su-
vokiamų pasaulio reiškinių supratimas (nesupratimas) 
yra neatsiejami nuo kalbos, atsiranda teoretikų, kurie 
ne tik semantizuoja tikrovę, – dėl to tikrai nedera jiems 
priekaištauti, – bet ir žengia tolesnį, jau abejotiną, žings-
nį – priskiria tikrovei teksto prasmę: „Tikrovė yra ne tik 
sukonstruota pasitelkus kalbą; poststruktūralistinės filo-
sofijos požiūriu ji visada esti jau tekstinė.“8

Nesileidžiant į išsamius interpretacinio požiūrio į 
tik rovę ir jos supratimo svarstymus, pravartu kiek pla-
čiau aptarti du semantinius interpretacijos vyksmo veiks-
nius, – suvokiamą tikrovės esinį atspindinčią informaciją 
ir interpretuojančio asmens patirtį, – be kurių sąveikos 
šis vyksmas būtų neįmanomas.

Interpretacija įgyja realią prasmę, jeigu yra ką in-
terpretuoti, t. y. jeigu interpretuojantį asmenį pasiekia 
informacija (neinterpretuota), tiesiogiai arba per tam 
tikrus ženklus atspindinti suvokiamus aplinkos reiški-
nius. Interpretacija visada yra ko nors interpretacija lygiai 
taip pat kaip sąmonė yra ko nors įsisąmoninimas, kaip 
intencija visada yra sąmonės nukreiptumas į ką nors – 
suvokiamą objektą. Interpretacijos išdavoje, kurią gali-
ma įvardyti kaip patyrimą, visada atsispindi tas kas nors, 
t. y. interpretuojamas objektas, ir būtent jį „atspindinti“ 
informacija lemia objektyvius semantinio patyrimo turi-
nio pradus.

Kita vertus, tikrovės supratimas visada yra saisto-
mas patirties, kurios kontekste suvokiama informacija 
yra įprasminama, taigi subjektyvus. Kiekviename inter-
pretacijos vyksme dalyvauja patirties subjektas, todėl šio 
vyksmo išdava negali būti nesubjektyvi. Pagaliau nedera 
pamiršti, kad pats semantinis subjektyvumo ir objekty-
vumo sąvokų turinys suponuoja abipusę loginę šių se-
mantiškai priešingų sąvokų raišką – be šio semantinės 
opozicijos santykio abi jos netektų prasmės.

Patirčiai, kurios terpėje interpretuojama suvokiamus 
reiškinius atspindinti informacija, teiktina ne vien įpras-
tinė, kasdienėje kalboje šiai sąvokai priskiriama, bet ir 
savita filosofinė prasmė, padedanti aiškiau atskleisti pa-
tirties reikšmę ir vaidmenį interpretuojant ir suprantant 
pasaulį. Asmens patirtį sudaranti semantinė informaci-
ja apima apibendrintas žinias apie tikrovės reiškinius, 
jų savybes, ryšius, veiklos būdus ir priemones, asmens 
vertybių sistemą. Pagrindinė patirties funkcija – būti 
semantine terpe, kontekstu, kuriame įprasminama in-
terpretuojamus reiškinius atspindinti informacija. Šis 
įprasminimas tolygus suvokiamo reiškinio supratimui 
ar nesupratimui – visada santykiniam, neuniversaliam. 
Patirtyje sukauptos prasmės perteikia abstrahuotą su-
vokiamų esmių, savybių, ryšių, veiklos būdų, vertybių 
sampratą, todėl jos, kaip patirties dalykas, visada de-
fenomenalizuotos, dekontekstualizuotos, perteikiančios 
apibendrintą, departikuliarizuotą informaciją apie atitin-
kamus esinius. Taigi patirtis yra kitas semantinis veiks-
nys, be kurio raiškos interpretacija yra negalima.
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Patirtį prasminga sieti su tuo, ką fenomenologai, 
hermeneutikai neretai įvardija kaip išankstinį suprati-
mą, išankstinį manymą, suvokimą, išankstinę supratimo 
struktūrą, išankstinę prasmę ir pan. (vorsicht, vorgriff, 
vormeinen, preconceptions, preunderstanding, prejudice, fore-
meaning ir kt.). Antai H. G. Gadameris pabrėžia, kad „kie-
kvienas supratimas yra neišvengiamai susijęs su kokia 
nors išankstine nuomone (prejudice)... ar išankstine pras-
me (foremeaning)“9, kad „patyrimas visada yra žinojimas 
to, kas jau žinoma (Erkanntnis von Erkannten)“10. Pana-
šią nuomonę randame F. Schleiermacherio, E. Husserlio, 
M. Heideggerio, J. Habermaso, P. Ricoeuro veikaluose. 
Vadinamojo „išankstinio žinojimo“ tapatinimas su patir-
timi atveria galimybę aiškiau suvokti interpretacijos bei 
supratimo vyksmą, tiksliau nusakyti patirties vaidmenį 
interpretacijoje.

Asmens patirtis klostosi patyrimo pagrindu. Se-
mantiniame pastarojo turinyje atsispindi ne tik bendros, 
tolydžio interpretacijos vyksmuose besikartojančios em-
piriškai suvokiamų reiškinių savybės, ryšiai, bet ir kon-
krečiame interpretacijos vyksme atsiveriančios indivi-
dualios, nesikartojančios konkretaus reiškinio savybės, 
nepakartojamos „čia ir dabar“ vykstančios interpreta-
cijos aplinkybės. Kaip tik todėl galima teigti, kad paty-
rimas reiškiasi per konkrečias, fenomeniškas, partiku-
liarias, kontekstiškas prasmes, kurių turinyje esančius 
abstrahuotos, patirtinės prasmės sandus įmanoma at-
skirti tik analitiniu keliu. Patirtis realiai reiškiasi tik kaip 
organiškas patyrimo dėmuo.

Asmens patirtyje sukauptos žinios, gebėjimai, verty-
bės yra jo laikomos racionaliomis, suprantamomis, pati-
kimomis, artimomis, išreiškiančiomis semantinio subjek-
to savastį, tapatybę. Kadangi patirtis atlieka semantinės 
terpės, kurioje įprasminami interpretuojami reiškiniai, 
vaidmenį, jie tampa taip pat suprasti, tam tikra prasme 
„savi“. E. Husserlio nuomone, interpretacijos procese 
susiklostančiam asmens patyrimui būdingas „patyrimo 
lauko betarpiškas pasidalijimas į jo savasties sferą – sy-
kiu su jo pasaulio patyrimo rišliu sluoksniu, kuriame 
ištrinta bet kokia svetimybė – ir svetimybės sferą“11. Šis 
savasties laukas yra asmens patirtis ar ją atitinkantis pa-
tyrimo sandas.

Kadangi interpretuojami pasaulio reiškiniai atsive-
ria asmeniui ne tik bendromis, tolydžio atsikartojančio-
mis, suprantamomis, „savomis“ savybėmis, atitinkan-
čiomis patirtyje fiksuotas jų savybes, ryšius, bet ir savo 
individualiomis, kituose interpretacijos vyksmuose nesi-
kartojančiomis, atsitiktinėmis, „nesavomis“ ypatybėmis 
ar aplinkybėmis, žmogus yra priverstas nuolatos išlaiky-
ti interpretacinį santykį su suvokiamais aplinkos reiški-
niais, juos įprasminti, padaryti „savais“, suprantamais. 
Jei esinys interpretacijos vyksme reikštųsi vien tomis 
savybėmis ar ryšiais, kurie atitinka, yra tapatūs asmens 
patirtyje fiksuotoms interpretuojamo esinio savybėms ar 
ryšiams, interpretacija būtų nereikalinga, neturėtų pras-
mės. Priešingu atveju, t. y. jeigu interpretacijos eigoje 
reiškiniai atsivertų vien individualiomis, atsitiktinėmis, 
tik konkrečiame interpretacijos vyksme besireiškiančio-
mis ypatybėmis, absoliučiai nesutampančiomis su pa-

tirtyje fiksuotomis jų savybėmis, interpretacija būtų ne-
galima – neliktų semantinės terpės, kurioje būtų galima 
įprasminti suvokiamas reiškinių ypatybes. Semantinis 
empiriškai besireiškiančių esinių netapatumas patirtyje 
esančiai jų tapatybės sampratai paverčia juos interpre-
tuojamais objektais, o juos suvokiantį asmenį – interpre-
tacijos subjektu.

Taigi interpretacijos vyksmas yra lyg koks „žaiz-
dras“, kuriame „susilydo“ du semantinės informacijos 
segmentai – suvokiamą reiškinį atspindinti informacija ir 
interpretuojant aktualizuojamas asmens patirties sandas. 
Pirmasis laiduoja objektų interpretacijos semantinės išda-
vos matmenį, antrasis lemia „subjektyvų“ šios išdavos 
pobūdį. Interpretacija galima tik abiejų segmentų raiškos 
atveju. Neprasminga kalbėti apie tariamai įvykusią in-
terpretaciją, jeigu jos rezultatas suvokiamas kaip grynai 
objektyvus ar grynai subjektyvus dalykas. Interpretacija 
nebūna „gryna“ – tik subjektyvi ar tik objektyvi. Inter-
pretacijos vyksmas subjekto patirtį susieja su objektą 
atspindinčia informacija. Žmogui nelemta susidurti su 
„grynai“ objektyvia ar „grynai“ subjektyvia realybe: vie-
nintelė jam prieinama tikrovė yra interpretuota tikrovė, 
t. y. žmogiškai įprasminta, interpretuojančio subjekto 
patirties šydu apgaubta tikrovė.

Šias išvadas perkėlus į kitą, epistemologinį, inter-
pretacijos, lygmenį, ryškėja interpretacijos ir tiesos ryšys. 
Interpretacija yra susijusi su tiesa tiek, kiek interpretaci-
jos vyksmas yra susijęs su objektyvaus ir subjektyvaus 
pradų raiška. Abiejų šių pradų sklaida interpretacijos iš-
davoje – patyrime – „tiesos“ klausimą daro prasmingą: 
kiek semantinį patyrimo turinį lemia objektyvi, realias 
suvokiamų esinių savybes, ryšius atspindinti informa-
cija. Tiesos klausimas, patyrimo teisingumo tikrinimo 
reikalas savaime atkristų, jei būtų a priori pripažįstama, 
jog semantinis patyrimo turinys yra grynai objektyvus, 
jog jį sudaro vien teisingai suvokiamą reiškinį, jo savy-
bes perteikianti informacija. Lygiai taip pat neprasmin-
gas atrodytų patyrimo teisingumo tikrinimas tuo atve-
ju, kai būtų a priori laikoma, jog patyrimo turinys yra 
ištisai subjektyvios interpretuojančio asmens patirties 
nulemtas ir neperteikia jokios informacijos apie realias 
suvokiamų reiškinių savybes. Tik abiejų pradų – objek-
tyvaus ir subjektyvaus – raiška interpretacijoje ir sąveika 
patyrime daro prasmingą ir aktualų interpretacijos rezul-
tatų teisingumo klausimą. Taigi interpretacija, jeigu ji iš 
tiesų yra interpretacija, „sulydanti“ suvokiamą reiškinį 
atspindinčią informaciją, viena vertus, ir aktualizuotą 
asmens patirties segmentą, kita vertus, yra neatsiejama 
nuo tiesos, lygiai kaip ir tiesa yra neatsiejama nuo inter-
pretacijos. Tai – tarsi dvi vieno medalio pusės, tik skir-
tingai suvokiamos.

Interpretacinė tikrovės supratimo prigimtis paneigia 
bet kokią galimybę kalbėti apie transcendentinę priei-
gą prie tikrovės, tariamai realizuojamą netarpininkau-
jant patirčiai. Todėl neatsitiktinai gerais norais grindžia-
mi filosofų bandymai palengvinti žmogiškojo pažinimo 
dalią, surandant tariamai transcendentiškus pasaulio 
pažinimo kelius ar pažinimo pradus, kurie bemaž au-
tomatiškai garantuotų objektyvų, teisingą pažinimo iš-
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davų pobūdį, pateko dekonstrukcinės kritikos akiratin 
ir buvo iš esmės sunaikinti. E. Levinas yra pastebėjęs, 
kad „Vakarų filosofijos istorija buvo transcendencijos 
griovimas“12.

„Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“, – 
teigia Evangelijos išmintis (Jn 8, 32). Tiesos pažinimas, 
kristalizacija asmens patirtyje, taikymas interpretuojant 
suvokiamus aplinkos reiškinius bei nuolatinis interpre-
tacijos išdavų tikrinimas teisingumo požiūriu – egzis-
tencinė žmogiškosios būties sąlyga, atverianti galimy-
bę racionaliai asmens veiklai, tikros padėties žinojimu 
grindžiamiems laisviems jo sprendimams. Iš tikrųjų tie-
sa daro mus laisvus, o nenoras siekti tiesos, vengimas 
tikrinti turimo pasaulio supratimo teisingumą stumia 
netikrumo, nelaisvės glėbin. Žmogus, kaip homo inter-
pretator, yra pasmerktas tikrinti tiesą, kurios pažinimas 
dovanoja jam laisvę. Todėl apie tiesos atostogas dera, 
matyt, galvoti tik kaip apie niekad neišsipildysiančią 
svajonę.

1 J. Derrida. De la grammatologie. – Les Éditions de minuit, Paris, 1967, 
p. 233.

2 A. Bertens. the idea of postmodern: a history. – Routledge, London, 
New York, 1996, p. 11.
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Wheatsheat, New York and oth., 1991, p. XVII.
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7 J.-L. Nancy. being singular plural. – Stanford University Press, 2000, 
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8 C. Snipp-Walmsley. Postmodernism // Literary theory and criticism. 
an Oxford guide. Ed. by P. Waugh. – oxford University Press, 
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A l g i m a n t u i

Poets are the unacknowledged legislators of the world
PERCY BYSSHE SHELLEY

mielas Polibijau, dar protėviai kalbėjo, kad dieviškoji ugnis, 
įkvėpusi pasauliui gyvybę, įsiliepsnoja ir žmogaus sieloje – 
tačiau, įskėlus titnagu kibirkštį, ar lengva ją išsaugoti nuo 
kiaurai košiančių dykumos vėjų, paslėpt nuo žliuginančio 
žemę lietaus; kai vynmaišy vynas gerokai prarūgęs, „ne 
paukščiai ir ne sutiktieji žmonės žino, kas naudinga 
buriantiems“ – it teisintumeisi: ir derlius buvo neprastas, 
ir sunka skaidri, ir vyndariai, rodos, patyrę, o siela nirši – 
vien laukų žolelėmis ją gydyti negana – be to, aistrus 
troškulys pažinti Dangaus valią degina, kursto užrištomis 
akimis, supančiotomis rankomis irtis į kitą upės krantą –  
susimąstai: juk toks pat krantas čia pat, čia pat į stoginę 
vedantis takas, ištikimas mulas, kantriai tampantis nešulius 
ar pilnus ąsočius vandens, akylas paukštis, pranašaujantis 
ūmias oro atmainas;
esti ir taip: vos išgirdęs ginklo, pinigo žvangesį, vos pajutęs 
geležies klastą, tūlas pelenais paverčia  a r t i s  v i t a e 
rūmus, išsižada meistrystės, puola kaip koksai pikteiva 
veršelio kulšį tašyti, išpūstaakėmis vietos gražuolėmis lyg 
salduoliais lepintis, o paskui: šventoms katėms, mylimiems 
šunims užnirsta ręsti bukefalijas – nustojus dermės ir 
santarvės, akys neįžvelgia kiniškos vazos, pasak rytiečių, 
nukryžiavusios laiką ir besisukančios „amžinai savo pačios 
rimtyje“;

tačiau: kad ir ką manytum – bėgant metams aštrumas 
pojūčių dyla, nors pajauta – skvarbesnė, atlaidesnis žodis 
burnojančiam praeiviui, nugvelbusiam žiaunę duonos 
vaikiščiui, kiek ramesnis oro kvėptelėjimas, kiek atidesnis 
žvilgsnis į  nenumaldomai save ryjančią žvakę – kad ir 
nelaukti gūsiai dar daužo vasardienio stiklą, bet kūno kalba, 
manding, kitokia;
sakoma: medžiai nusiplauna dulkes, o žmoguje jos giliai 
nusėda, tačiau jis vienintelis pats sau kaltintojas ir gynėjas: 
sielos kliaudų adytojas, savų istorijų autorius, dialektikos 
žonglierius, atspalvių meistras, net jausmų inkrustuotojas, 
maginantis mįslėmis ir nešykštus atsakymų – bemaž 
žodžio prievaizdas;
bet: kai žvilgčioju į apglietą sidabro antvožu skrynią, 
aičiojančią nuo dūlėjančių inkunabulų, mielas Polibijau, 
šiurpi mintis man neduoda ramybės – o gal žodžiai siuva, 
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ado ir lopo mūsų likimus, rasi jie istoriją mezga – tad 
prilygsta daiktams? tačiau: kur jų oikumena? kokia jų 
kilmė? kam tėvystė priklauso? – nors it kepamas spirginys 
čiršku, vien spėjiniai protą apgulę – kas toji sterblė, 
išnešiojanti žodį – žinduklį, kas per ranka, vedžiojanti 
plunksną po pergamentą?
juk, kai jau nevaikaujame, pričiumpame juos iš pasalų ir 
neva mėnulio geležtę atnašaujam rašančių daliai: kiek 
rupaus žvirgždo tarp dantų lieka, kiek netikrų liaupsių ar 
piktų tyčių pelnoma – varstyk nevarstęs sąmonės durų 
durelių, landyk nelandęs slapčiausiais jos užkaboriais, bent 
kartais žodžiai, tarytum šaunūs karvedžiai arba nenuspėjami 
maištininkai, patys ryzga, buriasi, įsakinėja, baudžia, 
atleidžia –
nesidingoju sumanus esąs, tad puse lūpų ištariu: rašmenys 
lyg kareivos, o lapas – kovos laukas, kur žodžiai ne tik su 
mumis galynėjasi, bet grumiasi su daiktais;

tiesa: yra manančių, kad žodžiai atspindi daiktų prigimtį – 
mat protas it voras kryžiuotis, apraizgęs pasaulio slaptybes, 
čiulpia jo kvintesenciją – taigi patys žodžiai – daiktai, su 
kuriais kasdien varžomės arba taikoj sugyvename (kiti tiki, 
jog užkeikimais, prakeiksmais pavergiam daiktišką būtį) – 
tačiau: jei omenį kausto raizgi neregystė, jei skendim 
geismų migloj, ar įmanoma savo ponystę įkūnyt pasaulyje, 
juo labiau –  iškopti dreves jo pilnas medaus;
yra neabejojančių, kad žodžiai, alsuojantys sielos užvėjoj – 
daiktų piešiniai, vaizdinių žaismė jauki mūsų esybėms – tad 
protas, atpažinęs ženklus, galįs lengvai išskaityt šią minties 
austą tikrovę – nors: nereikėtų iš atminties išeiti – aukso 
siuvinys keri, bet juo gobiami ir suglebę kūnai;
yra galvojančių, kad mes ateinam į žodžių – padarų ręstą 
pasaulį, jie – mūsų viešpačiai, užkraunantys priedermes, 
skirstantys pareigas – vis dėlto tenka paklausti: o mes 
(kūnas ir kraujas) – jų tąsa? branduolys? kevalas?
yra spėliojančių: rasi žodis – gyvatės oda, čiupinėjame 
išnaras; o gal jis – ilgaliežuvis chameleonas, išnyrantis 
vaizduotėje? tačiau: lengvai pakeitęs marginį, kaskart 
pasprunkantis iš sąmonės spendžiamų spąstų;
...yra manančių, kad žodžių lemtis – garbinti Žodį;

mielas Polibijau, dažnai ragina: išklok tiesą – tiesa visada 
geidžiamas vaisius – apetitas pražudo; pakerta kojas 
kemsynė, pastovėjęs maistas užnuodija kraują, juk sakoma: 
neperpučiamas želvys, bet pliauškalai protą užvaldę – 
taigi: neleiskim klaidinantiems žodžiams be užtvarų brautis 
į sielą, juo labiau – ten lizdus suktis;
smagu girdėti, kad Klėjos peplumo šnaresys užbūrė tave, 
susikrausi turtus – turėsi; tačiau atmink: istorija – ne žemės 
syvai ar sielos druska – rašančiųjų menas; jie lyg pro 
rėtį atsijoja geidaujamus sentėvių darbus, todėl nepraraski 
budrumo – žodžių kerai magina; neatlapok patikliai krūtinės 
istorijos skersvėjams, nestovėk ant šimtmečių numindžioto 
slenksčio – galva apsisuks, dar prasmegsi žarijų duobėn, 
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betgi „rėčiu vandens nepasemsi“, ir nepamiršk, ką 
mįslingas Herakleitas kalbėjo: „rašiklio kelias tiesus ar 
kreivas, yra vienas ir tas pats“, – juk sėklos pačios dažnai 
pasisėja ir derliaus gausa ne vien žmogaus prakaitas, o tiesus 
raštas nemenkesnis už suktąjį;

sakai: jauti pagarbą didžiavyriui, kuriam „tėvas padovanojo 
gyvenimą, o Aristotelis – dailias gyvenimo taisykles“, geri 
Aleksandro dorybių saldybę jo ydų drumzles palikdamas 
kitiems – bet atmink: ranka, iškalusi marmure žodį 
„Didysis“, su įniršiu tuo pačiu kaltu išmušė „Prakeiktasis“ – 
apgaulu gėrėtis persišku jo diržu, pavojinga lytėti baltą jo 
apsiaustą: nors žodžiai dvelkia maloniais Suzų vestuvių 
brolystės kvapais, po žodžių luobelėm – praeities aimanos: 
išpjauta vyrija, suterštos moterys, supleškinti šventraščiai, 
šventnamiai, nors žodžiai dvėsuoja dionisiškų žygdarbių 
gyriu, po žodžių luobelėm – ilgai moirų ruoštas užpilas – 
megalomanija – tad išmintis kužda: žodžiu tarnaujama, 
žodžiu ir prekiaujama, o istorijos siūlų gijos sumegztos 
pagal paprotį, bet: geri papročiai audžiami pačios prigimties 
ataudais, nevykę kurpiami ištvirkėlių valios;

mielas Polibijau, archyvarų šnabždesys man nekelia baimės, 
pradžios šaknys, vaisiai baigos – ne jų galioje: ne sukrų 
tiesos kamuolį jie veja, lyg vaikiščiai išlaidžius jos siūlus 
kėtoja, kad ir su atida klausosi senų daiktų šnopavimo, 
žemės arterijų tvinksnių – durų velkės užšautos, todėl laikas 
vypsnius jiems rodo, mat „nyksta tai, kuo daiktai buvo, 
atsiranda tai, kuo jie nebuvo“;
manęs nebaugina žemdirbių išrašyti dirvonai, puodžių 
išdailintos linijos, piešėjų dekoras, išlyginti akmentašių 
grindiniai, negąsdina ir vergai – jų žodžiai prie lūpų prisvilę, 
o nugarose giliai įrėžti rantai kelia užuojautą;
tačiau: kelia nerimą magistrato nariai – į vilkų kailius 
įsmukę „tvarkos ir moralės sergėtojai“ (kurių surauktos 
kaktos neva pažymėtos teisumo ženklu) – sunkūs jų žodžiai 
į kodeksų įmantrius sakinius pučiasi: raizgynas, kurio 
niekam nevalia išgenėti, glitus molis, kurio niekam nevalia 
iškuopti – tarsi bendrapiliečiai, sulaužę pareigos įžadus, 
išplūdę doringus  j u r i s  dievus, tarnautų tamsiausioms 
požemių šmėkloms – žiū: kaip stingsta įstatymų liejinys 
įtrūkusioj formoj, ir jeigu įstatymai suklastoti, kuo prie 
Hado vartų teisiantysis prakilnesnis už teisiamą;
lengvabūdiškai nepasitikiu retorių saldžiažodžiavimu – jei ir 
tinka iškalba miesto aikštei, už jo sienų ji netenka prasmės – 
ten karaliauja pelės, šeškai „irgi pelėdos“, o rūpesnis – 
duona kasdienė;

mielas Polibijau, bet netapkim vieši  i d i o t a i,  pavergti 
„ritualinio žodžio“ – jis it dresuotas sakalas, iš aukštumų 
nusileidęs, visada nutūps ant valdovo peties, ir ne karo 
kirviu – arklu imkimės taisyti papročius, nors jų apeiginės 
taurės siektų kerštaujančios rankos.

Lik sveikas
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Romanas roshaldė užbaigė sąlygiškai romanti-
nį (arba neoromantinį) Hesse’s kūrybos periodą. 
Kiek vėliau parašytas kūrinys apie dailininko li-

kimą priklauso visai kitam kūrybiniam laikotarpiui ir 
su roshalde jį sieja tik protagonisto profesija, bet kūrėjų 
tipai tokie skirtingi, kad lyginti juos tiesiog neprasmin-
ga. Paskutinė klingzoro vasara (klingsors letzter sommer, 
toliau sutrumpintai vadinama Klingzoras), išspausdinta 
1920 metais, yra trečioji tuo vardu pavadinto triptiko 
dalis. Rinkinį pradeda apysaka Vaikiška siela (Kinderseele), 
jo branduolys – tai dar nesukurtam stepių vilkui artima 
apysaka Kleinas ir Vagneris (Klein und Wagner). Pavadi-
nimą rinkiniui suteikusi apysaka ne tik nesusijusi su 
kontekstu, į kurį įkomponuota, bet apskritai yra išskir-
tinis kūrinys H. Hesse’s kūrybos visumoje. Gerai Hesse 
pažinojęs Hugo Ballis tai patvirtina: „Paskutinė klingzoro 
vasara, rinkiniui pavadinimą suteikusi apysaka, visiš-
kai uždara. Bet to nepavadinsi ramybės būsena, kūrinio 
atmosfera nerami, įaudrinta, persmelkta pražūties nuo-
jautų. Ji liepsnoja, ji paklaikusi, nesiūlo išeities ir atrodo 
tarsi kūrėjas paneigtų pats save, pakiltų virš visų asme-
ninių trukdžių. Apysaka – tai nevaržomas ekscesas, tai 
ribų peržengimas bei degeneracija, tai, jei norite, aistros 
šauksmas. Į beprotybę panaši liepsna siaučia uždaryta 
savame krateryje, ir taip yra visų pirma dėl to, kad ra-
šytojas prarado tikėjimą imlia ir palankiai nusiteikusia 
skaitytojų auditorija, kad jis nebetiki filantropiniu išsi-
auklėjimu. Kūrinys kaip visuma keisčiausias ir nuosta-
biausias iš visų Hesse’s parašytų.“1 Nors taip emocingai 
vertindamas šį tekstą, H. Ballis lygino apysaką tik su iki 
jos parašytais kūriniais, kritiko teikiama charakteristika 
galioja ir ateičiai – kito panašios dvasios kūrinio Hesse 
niekada nebesukūrė.

Amžininkas ir draugas H. Ballis, be abejo, gerai ži-
nojo, kokia yra potenciali Hesse’s skaitytojų auditorija ir 
koks rašytojo santykis su ja. klingzorą išprovokavo din-
gęs pasitikėjimas publika. Ar turi į tai atsižvelgti XXI am-
žiaus skaitytojas arba kritikas? Pasikeitė laikai, pasikeitė 
skaitytojai, Hesse’s recepcija susiformavo, jo kūryba jau 
prieinama skaitytojui ir vertintojui kaip visuma, kurioje 
Klingzoras vis dėlto išlieka unikalus ir paralelių Hesse’s 
kūryboje neturintis kūrinys. Mano prielaida būtų, kad 
pasitikėjimo tuometiniais skaitytojais praradimas tėra 
šalutinis motyvas, svarbus tuo, kad leido Hesse’i išsilais-
vinti, atverti savo prigimtį, nesvarstant, kaip tai įvertins 
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skaitančioji publika. Todėl labai reikšmingas atrodo dar 
vienas H. Ballio sakinys. „Girdim skambant raktus“, ci-
tuoja jis vieną šveicarų žurnalistą, sutikdamas su juo ir 
pratęsdamas jo mintį, kad tie raktai skirti giliausiai kūrė-
jo esmei atrakinti. Taigi raktai į kūrėjo prigimties gelmes 
paslėpti Klingzore, tad jų ieškoti ir turėtų šiuolaikinis su-
vokėjas, nepamiršdamas, kad kūrėją Hesse veikė ir jo pa-
saulėjautą formavo kiti itin svarbūs menininkai bei mąs-
tytojai. Įvyksta esminis pasikeitimas – nuo Nietzsche’s 
pereinama prie Dostojevskio. Ankstyvoji kūryba dvelkia 
Nietzsche’s idėjomis, ypač tai pasakytina apie romaną 
Demianas, bet ir roshaldės personažą otto Burckhardtą 
kritika apibūdina kaip Nietzsche’s filosofijos suformuo-
tą valios ir veiklos žmogų, beatodairiškai atsikratantį to, 
kas atgyveno, bei siekiantį primesti savo požiūrį kitam. 
Naujojo periodo ženklas yra esė apie Dostojevskį Žvilgs-
nis į chaosą (blick ins chaos, 1920), nulemiantis chaoso įsi-
galėjimą taip pat ir meniniuose kūriniuose. o paraleliai 
plėtojama pabaigos, apokalipsės tema, jau suskambėjusi 
Demiane ir tiesiogiai susijusi su tuo metu ypač skaitomu 
filosofo o. Spenglerio veikalu vakarų saulėlydis.

Jau pats apysakos pavadinimas deklaruoja pabaigos 
tematiką ir sieja neįprastu vardu pavadintą protagonistą 
su amžiaus pradžios apokaliptinėmis nuotaikomis bei 
špengleriškomis idėjomis. Taigi jau pavadinimas žada 
susitikimą su tuo, kas nekasdieniška, gal net demoniš-
ka. Klingzoro vardas vokiečių literatūroje žinomas nuo 
vidur amžių, tai piktasis burtininkas Wolframo von Es-
chenbacho romane Parsifalis. Atrodo, kad vardas iš tikrų-
jų turi magišką trauką, su kuria susijusi jo semantikos 
kaita. Jau romantizmo epochoje, visai nesekant šiuo kon-
krečiu viduramžių romanu, bet greičiausiai atsiliepiant 
į bendrą viduramžius aukštinančią tendenciją, Klingzo-
ras ateina į Novalio romaną Heinrichas von Ofterdinge-
nas kaip poetinio žodžio burtininkas, tarsi ir praradęs 
tamsaus mago galias. Romantizuotų viduramžių fone 
naujasis Klingzoras – minezango meistras, mokytojas, 
patriarchas, tobulai įvaldęs to meto poezijos meną ir 
perteikiantis jį kitiems. Vis dėlto burtininko konotacija 
išlieka dėl romano vyksmą gaubiančių paslapčių: Kling-
zoro duktė Matilda, simbolizuojanti meilę ir poeziją, 
tampa inicijuoto į poetus Heinricho žmona, vėliau jis ją 
praranda ir vėl atgauna jau atgimusią kitu pavidalu. Su 
prototipu artimiausiai susijęs paskutinės Richardo Wa-
gnerio operos Parsifalis herojus, piktųjų jėgų valdovas 
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ir burtininkas, apie kurį F. Böttgeris rašo: „Klingzoras 
dabar tapo Gralio riterių antagonistu, pagoniško burtų 
pripildyto pasaulio kunigaikščiu, jis antietikas ir gam-
tos stichijų mistagogas.“2 Gralio riterių antagonistas jis 
buvo ir W. von Eschenbacho romane. o štai romantiko 
E. T. A. Hoffmanno apysakoje Dainių kova (Der Kampf der 
sänger) Klingzoras vėl tų pačių viduramžių dainų kūrė-
jas bei atlikėjas, nors legendinėse minezingerių varžybo-
se Vartburgo pilyje joks burtininkas nedalyvavo – šalti-
niuose minimi autentiški to meto dainių vardai, tarp jų 
ir W. von Eschenbacho.

H. Hesse Klingzoru pavadina modernų dailininką, 
ir tas iki galo išliekantis neaiškumas – kas tai: vardas, 
pavardė, pravardė, pseudonimas? – apgaubia dailinin-
ką paslapties bei nežemiškumo aura. Hesse’i galėjo būti 
artimiausia R. Wagnerio koncepcija (nors, kitaip negu 
Th. Mannas, šiuo genijum jis nesižavėjo), nes jo Kling-
zoras simbolizuoja tai, apie ką Hesse rašo Dostojevskiui 
skirtame esė – antigetišką dabarties meną, nusigręžusį 
nuo klasikinio humanizmo, paskendusį ekstazėse, su-
kūrusį primityvizmo kultą. Ekstazės tikrai nesvetimos 
Wagnerio muzikai, ir pražūtingas jos poveikis taip pat 
aprašytas, nors tai daugiau metafora ir meninė prie-
monė – susiejęs polinkį į ekstatišką Wagnerio muziką 
su savo herojų žūtimi, pats Th. Mannas iki gyvenimo 
pabaigos stengėsi nepraleisti nė vieno tuometinio Wag-
nerio pastatymo. Jeigu Hesse’s apysaka apie ekstatišką 
dailininką parašyta ekstatišku stiliumi ir jei tai raktas jo 
esmei atrakinti, gal idealais pasirinkęs klasikus Goethe 
ir Mozartą, Hesse tiesiog bijojo Wagnerio, bijojo atsiverti 
ekstazėms ir leido sau tai vieną vienintelį kartą – apysa-
koje apie Klingzorą?

Konkretus Hesse’s pavaizduoto menininko proto-
tipas, atrodo, buvo van Gogh’as, jo kūrybos maniera 
iš dalies tapo Klingzoro kūrybos maniera. „Nužymint 
kontūrus reprezentacinei dailininko figūrai, greta kita 
ko jai suteikti kai kurie van Gogh’o bruožai, išryškėję 
tame apsvaigimo pilname baigiamajame Arlio periode, 
dėl kurio vėlesnės kartos paskelbė dailininką pirmuoju 
ekspresionistu ir sekė juo“3, – rašo F. Böttgeris.

Panorėję išsiaiškinti, kiek kūrinys autobiografiškas, 
atrastumėm kai kurių sutapimų. Visų pirma veiksmo 
vieta – Tesinas. Tai ta pati sritis, kuriai priklauso ir 
Hesse’s visam likusiam gyvenimui pasirinktoji Montan-
jola. Iki šiol geriau pažinęs šiaurinę Šveicarijos dalį, o 
dabar giliai paveiktas pietinių jos sričių gamtovaizdžių, 
savo įspūdžius Hesse perkelia į apysaką, kur jie tampa 
Klingzoro įspūdžiais. Negana to, daug vėliau, 1938 me-
tais, Hesse prisipažįsta tada ir pats išgyvenęs išskirtinę, 
nepakartojamą vasarą, kurią dabar vadina Klingzoro va-
sara. Vasara buvo nepaprasta jau vien dėl to, kad reiškė 
grįžimą iš karo į gyvenimą, bet ir kitais atžvilgiais ji išliko 
rašytojo atmintyje kaip retai pasitaikanti, ypatinga: „Prie 
viso ko prisidėjo Pietų atmosfera, klimatas bei kalba, ir 
tarsi dangaus malonė visa tai apvainikavo vasara, kokių 
nedaug esu išgyvenęs – jos jėga ir karštis, jos vilionės 
ir spindesys mane buvo nugirdę lyg stiprus vynas. Tai 
buvo Klingzoro vasara... Tada ir atsirado pasakojimas 
apie dailininką Klingzorą.“4 Hesse mėgino teptuku ir 
žodžiu išsaugoti nepaprastos vasaros akimirkas, ir apy-

sakoje jam tai puikiai pavyko, bet pavyko jam iš tikrųjų 
ir daug kas kita. Įžanginiame epizode tikriausiai pavaiz-
duota casa camuzzi (taip buvo vadinami tuometiniai 
Hesse’s namai) terasa Montanjoloje, o skyriuje Kareno 
diena personažai neabejotinai lankosi šveicarų rašytojos 
Lisos Wenger vasarvietėje – Kalnų Karalienėje atpažįsta-
me rašytojos dukrą Ruth, antrąją Hesse’s žmoną, vis vien 
visa tai, nors atpažįstama ir iššifruojama, tampa Kling-
zoro vasaros savastimi, o daugiaprasmis personažo var-
das padeda išvengti pasakotojo ir veikėjo sutapatinimo, 
leidžia išlaikyti distanciją tarp jų.

Kai kurie kritikai (pavyzdžiui, Eike Middell) kiek sku-
botai teigia, kad jau roshaldėje Hesse pasiekė reikiamą 
romano struktūrą, suformavo stilių5. Nors neapžvelgus 
visos kūrybos gal ir per anksti apie tai prabilti, vis dėlto 
pastebėsiu, kad Hesse’s stiliaus klausimas man atrodo 
daug sudėtingesnis. Išdrįsiu pasakyti dar daugiau – visai 
įmanoma, kad toks fenomenas kaip individualus Hesse’s 
stilius tiesiog neegzistuoja. Gal tai ir šokiruojanti prielai-
da, bet manyčiau, kad net pasitvirtinusi rašytojo kūrybos 
vertės ji nesumenkintų, tik reikėtų pripažinti, kad vien-
tiso stiliaus nebuvimas ir yra Hesse’s stilius. Kiek para-
doksaliai skamba, bet akivaizdu, kad vos ne kiekvienas 
Hesse’s kūrinys, geriausiu atveju kelių kūrinių grupė, 
parašyta vis kitu stiliumi. roshaldės naratyvas užbaigia 
ankstyvąją kūrybos fazę, paženklintą romantizmo įta-
kos. Demianas jau rašomas visai kitokia maniera, galbūt 
pranašaujančia būsimąjį, pasak F. Böttgerio, ekstatiškąjį 
Klingzoro stilių, būdingą tik šiai apysakai, nes kitokios 
tematikos kūriniams jis tiesiog netiko. Prie ekstatiško 
stiliaus dar sugrįšime, o dabar norėtųsi atkreipti dėmesį 
į tai, kad apie meno klausimus diskutuojanti ir meninin-

HERMANN HESSE. Klingzoro balkonas, 1931
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kų draugiją gamtos prieglobstyje vaizduojanti apysaka 
greta viso to dar labai panaši į legendą. Legenda Hesse’i 
labai patraukli pasakojimo forma, kurios pamėgimas iš 
dalies paneigia prielaidą apie stiliaus nebuvimą. Kita 
vertus, legendos forma, išsilaikanti iki paskutinio roma-
no, yra pastovi stiliaus dominantė, bet ir legendos pavi-
dalą įgijusiame kūrinyje pasakojimo stilius gali keistis, 
nors kai kurie vienijantys bruožai išlieka.

Taigi Hesse pasakoja mums legendą apie dailininką 
Klingzorą ir paskutinę jo vasarą, kurią jis, būdamas ke-
turiasdešimt dvejų, praleido pietinėse Šveicarijos srityse 
netoli jau iš anksčiau pažįstamų vietovių, dabar savitai 
transformuotų jo paveiksluose. Sužinome, kad dailinin-
ko kelyje buvo klasikinis periodas ir kad naujieji dabar-
tinio kūrybinio laikotarpio paveikslai įdomesni už anks-
tesnius, nes tada tapytojo paletė buvusi skurdesnė: „Tada 
jo paletėje buvo visai nedaug ryškiai švytinčių spalvų: 
geltonas ir raudonas kadmis, Veronese’s žalia, emeral-
das, kobaltas, kobalto violetas, prancūziškasis cinoberis 
ir snapučio atspalvio lakas.” (293)6 Spalvoms ir toliau 
pasakojime bus skiriama daug dėmesio, sužinosime apie 
praturtėjusią paskutinės vasaros paletę ir apie tai, kad 
ekspresyvus tapymo stilius bei deformuotas tikrovės 
atvaizdas taps pagrindu kalboms apie dailininko pami-
šimą. Dinamiškas, hektiškas pasakojimo stilius taip pat 
įtikinamai perteikia personažo dvasines būsenas bei jo 
vizijas kaip ir atsiradę ryškūs potėpiai jo paveiksluose.

Bet šis dailininkas nėra pamišėlis, o tik „laikų pabai-
gos“ nuotaikų persmelktas menininkas (Untergangsküns-
tler), apimtas dar ir artėjančios mirties nuojautos, todėl 
besistengiantis kuo visapusiškiau, kuo intensyviau iš-
gyventi paskutinę jam skirtą vasarą, užpildant ją ne tik 
kūryba, bet ir gyvenimo siautuliu. Jis tapo užmiršęs vis-
ką, o kai netapo, geria vyną, myli moteris, bendrauja su 
draugais. Visa tai padeda jam trumpam pamiršti beveik 
nepakeliamą liūdesį. Metaforos ir hiperbolės – tris šim-
tus taurių, tūkstantį taurių trokšta išgerti dalininkas – pa-
deda pasakotojui perteikti dionisišką gyvenimo svaigulį, 
teikiantį herojui užsimiršimą. Į pasakojimą įpinamas ir 
senovės kinų vyno eilių kūrėjas Li Tai Po, jo vardu me-
nininkas mėgsta vadinti save. Tapybiškai ir metaforiš-
kai kuriamas nepaprastos vasaros paveikslas: „Prasidė-
jo aistringa ir skubanti prabėgti vasara. Karštos dienos, 
kad ir kokios ilgos jos būtų, nutoldavo liepsnodamos 
tarsi degančios vėliavos, trumpas tvankias mėnesienos 
naktis keisdavo trumpos tvankios lietingos naktys, grei-
tos lyg sapnas ir pilnos vaizdų karštligiškai ėjo į nebūtį 
spindinčios savaitės.“ (294) Juntama didžiulė įtampa ir 
deginantis nerimas, kad ne mažiau už vyną svaiginan-
ti vasara greitai baigsis palikdama „tūkstantį neišger-
tų taurių“. Vasaros kerai alina, kai jiems pasiduodama 
dienomis ir naktimis, o tapymas negailestingai eikvo-
ja dvasinę energiją. Dailininkas dar tik keturiasdešim-
tmetis, ir nėra jokios kitos konkrečios netolimos mirties 
priežasties kaip tik tas nevaldomas gyvenimo ir kūrybos 
intensyvumas. Klingzorui, tikėjusiam, kad turi „dešimt 
gyvenimų“, nuo pat jaunystės būdingas polinkis bepro-
tiškai juos švaistyti – metaforiškai kalbant, tuo pat metu 
deginti savo žvakę iš abiejų galų, išgerti iki dugno pilnas 
vyno taures. Niekada nepamiršdamas, kad pabaiga ateis 

neišvengiamai, jis vis dėlto nesistengė jos atitolinti. Kar-
tais ją vaizdavosi baisią, kartais švelnią, bet iki šiol visa-
da įveikdavo baimę ir vėl pakildavo naujam svaiguliui, 
naujiems kūriniams. Kodėl taip negalėtų būti ir šį kartą, 
klausia savęs protagonistas. Juk jį dar myli moterys, ir 
ne visas vynas išgertas, ne visi paveikslai nutapyti. Nors 
nuojauta sako, kad ši vasara paskutinė, viltis dar ne visai 
užgesusi: „Aukščiausiasis Dieve, dar laukia tūkstančiai 
darbų, dar neįpilta vyno į tūkstančius taurių! Ir nėra že-
mėje daikto, kurio nevertėtų nutapyti! Ir nėra pasaulyje 
moters, kurios galima būtų nemylėti! Kodėl viską lemia 
laikas?“ (299)

Ar šiam kūrėjui aktualus meno ir gyvenimo suprie-
šinimas, kaip jo pirmtakams ankstyvuosiuose Hesse’s 
kūriniuose? Atrodo, kad apysakoje šios dilemos nėra, 
nes epochos pabaigos menininko problematika kitokia. 
Prielaida, kad pasikeitė paties autoriaus požiūris į kūrėjo 
santykį su gyvenimu, tikriausiai atmestina, tiesiog pasi-
rinktas unikalus kūrėjo tipas. Klingzoro gyvenimo būdas 
vienareikšmiški antibiurgeriškas, panašiai kaip Hario 
Halerio – Stepių vilko. Tačiau apysakoje nematyti pro-
tagonisto vidinio konflikto, jo prigimties susidvejinimo. 
Gal tai tas naivaus kūrėjo tipas, dėl kurio krimtosi, ne-
galėdamas juo būti, dailininkas Veragutas romane Ros-
haldė? Klingzoras šiek tiek autsaideris, bet tik tiek, kiek 
pats to nori, todėl egzistencinių problemų dėl to nekyla. 
Kartais greta jo atsiranda geras draugas dailininkas Lui, 
toks pat laisvas ir bohemiškas kaip ir Klingzoras. Malo-
nūs, lengvi ir neįpareigojantys santykiai sieja jį su mote-
rimis, kūryba, o laisvu nuo tapymo metu vynas būryje 
draugų užpildo tuos mįslingus dešimt gyvenimų, jeigu 
jų tiek dar yra likę. Šis personažas ir vaikystėje nėra paty-
ręs traumų, prisimena ją kaip neįtikėtinai laimingą metą, 
kai pasaulyje nebuvo nieko sunkaus, nieko neįmanomo, 
kai Klingzorą visi mylėjo – bet ar ir vaikystėje jis jau buvo 
Klingzoras? – ir viskas jam priklausė. Pasibaigus vaikys-
tei jis ir toliau gyveno laikydamasis tų pačių principų 
ir nepatirdamas jokių sukrėtimų – iš tikrųjų neįprasta 
kūrėjo biografija! Mistiškieji dešimt gyvenimų buvo jo 
pranašumas, bet visiško pasitenkinimo nesuteikė: „Taip 
jam ėjosi ir toliau, jis visada turėjo dešimt gyvenimų. Ir 
nors niekados iki galo nepasitenkino, niekados nepa-
siekė, kad gyvenimas suskambėtų plačiai ir pilnai tarsi 
galinga simfonija, – vis dėlto jo melodija niekad nebuvo 
skurdi, jo instrumente visada buvo keliomis stygomis 
daugiau, visada jis turėjo keletą pasirinkimo galimybių, 
keletą talerių kišenėje daugiau ir daugiau žirgų traukė 
jo karietą. Už tai jis buvo dėkingas Dievui.“ (300) Tikras 
sėkmės riteris atrodo tasai Hesse’s Klingzoras, ir labai 
maga pasiaiškinti, kokia gi vidinė liepsna jį taip degina, 
kad galiausiai pelenais pavirsta visi dešimt gyvenimų.

Apysakos protagonistą taip dažnai matome apsvai-
gusį nuo vyno, kad šitai ima atrodyti kaip normali jo 
būsena, ir toks jis gali mylėti visus, ir menininkus, ir fi-
listerius, toks jis vienodai sveikina ir gyvenimą, ir mir-
tį. Bet svaiguliui išsisklaidžius, jau reikia pastangų, kad 
atsirastų pusiausvyra tarp „aš“ ir pasaulio, kuris pasiro-
do esąs tuščias ir lėkštas ir kuriame dailininkas pasijun-
ta vienišas. Atsiriboti nuo absurdiško pasaulio padeda 
menas, bet kartais Klingzoras abejoja, ar tai, ką jis kuria, 
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iš tikrųjų yra menas. Tačiau jis taip pat labai gerai žino, 
kad menininkas turi teisę, o gal privilegiją matyti pa-
saulį savitai ir tokį jį perteikti meno kūriniuose. Norint 
išsaugoti ir kultivuoti savitą požiūrį į visa, kas jį supa, 
individas visų pirma turi gerai pažinti save. Todėl, kaip 
ir kiti Hesse’s personažai, Klingzoras paklūsta vidiniam 
imperatyvui ir renkasi kelią į save (der Weg nach innen). 
Kita vertus, Hesse’s įsitikinimu, tikras menininkas bus 
tik tas, kurio menas atitiks laiko dvasią, o ji, kaip jau sa-
kyta, persmelkta epochos pabaigos nuotaikų. Klingzoro 
kuriami paveikslai tą laiko dvasią tobulai atspindi spalvų 
disonansais bei deformuotais pavidalais. Tai dekadenti-
nis, hipertrofuotas, tam tikra prasme net atavistinis me-
nas (übertrieben und negerhaft). Neabejotina, kad ir šiuos 
bruožus ir kai kurias vizijas didele dalimi nulemia pa-
sąmonė, bet apie iš pasąmonės besiveržiančių instinktų 
galią kiek vėliau. Hesse’s nuostata yra tokia: menas turi 
atitikti visuomenės raidos fazę, ir jei visuomenę apėmė 
nuopuolis, jis turi atsispindėti ir kūrinyje. Tad Klingzo-
ras kūrėjas vaizduoja pasaulį tokį, kokį jį mato, o gyven-
ti jam lemta pražūties ženklu pažymėtoje visuomenėje, 
dekadentinėje aplinkoje, skatinančioje tapyti apokalipti-
nius paveikslus.

Po Pirmojo pasaulinio karo Hesse nebemato hu-
manistinių Europos visuomenės idealų, nebeieško jų ir 
apysakos protagonistas, manantis, kad ir jo paties, ir jo 
bičiulio Lui tapyba vis dar pernelyg „daiktiška“: „Me-
nas, kurį mes abu kuriame, vis dar, kaip pasakytų koks 
profesorius, pernelyg artimai susietas su daiktais. Nors 
ir laisvesne maniera, pakankamai šokiruojančia buržua, 
mes vis dar tapome tikrovės objektus: žmones, medžius, 
muges, geležinkelius, gamtovaizdžius. Ir tai mus vis dar 
tebesieja su tradicija.“ (343)

Hesse buvo įsitikinęs, kad niekada menas netaps 
vertingas vien dėl savo naujoviškumo, lygiai taip pat 
niekada menas netaps bevertis dėl to, kad yra kitoks, 
netradicinis. Ir pats Hesse apysakoje apie Klingzorą de-
monstruoja modernų pasakojimo stilių, kurio iš šio auto-
riaus sunku buvo tikėtis. Ne veltui H. Ballis rašo, kad šios 
novelės kalba Hesse pranoksta save patį: „Šios novelės 
kalba, jei taip galima būtų pasakyti, gerokai pranoksta 
paties poeto lygį. Čia turime tą retą atvejį, kai menininkas 
užgriebia ir išsemia tą būties sferą, kurią ligi tol manėme 
jam esant svetimą. To gali pasiekti tik atsižadėjęs savo 
paties valios mediumas, kurio kraštutinio sukrėtimo pa-
veikta esybė veikia kaip būtinybės įrankis ir pati tampa 
simboliu“7. Pasakotojas sulyginamas su mediumu, kuris 
pasakojimo metu tarsi nustoja būti savimi ir intuityviai 
atranda vaizdavimo objektą atitinkantį stilių.

Apysakos stilizavimas pagal legendą dar labiau 
praplečia naratoriaus galimybes, leidžia jam apgaubti 
paslaptingumu pagrindinį herojų bei kurti efemeriškus, 
visai netikroviškus epizodinių veikėjų paveikslus. Argi 
ne mistifikacija padvelkia epizode, kur Klingzoras tam-
pa Nakties Karaliumi: „Klingzoras, Nakties Valdovas, 
su aukšta karūna ant galvos, atsilošęs akmeniniame sos-
te, dirigavo pasaulio šokiui, nurodydamas taktą, įsakė 
pasirodyti mėnuliui.“ (321) Stilizacija aiškiai pastebima 
ir tada, kai pasakotojas vietoj „kalbėjo“ (sprach) vartoja 
„dainavo“ (sang), nors Klingzoras tikrai nedainuoja. Tik 

nevisiškai aišku, ar požiūrį į gyvenimą ir mirtį jis išsa-
ko garsiai, ar tik mintyse („dainavo“ suponuoja prielai-
dą, kad perteikiamos jo mintys): „tris šimtus taurių mes 
šiandien išgersime, – dainavo Klingzoras; saulėje įdegęs 
jo kiaušas skleidė geltoną spindesį, garsiai nuskambėjo 
jo juokas, milžiniška melancholija slėgė jo širdį. Jis su-
sidaužė taurėmis, šlovindamas pražūtį, norą numirti, 
Tsing Tse tonaciją. Triukšmingai nuskambėjo karuselių 
muzika. Bet giliai širdyje viešpatavo baimė, širdis ne-
kentė mirties.“ (331)

Įvaizdis „trys šimtai taurių“ (dreihundert becher) leit-
motyviškai kartojasi naratyve, simbolizuodamas dioni-
sišką menininko prigimtį. Ir nebelieka dviprasmybės, 
buvusios epizode, kai dailininkas vienodai sveikino 
gyvenimą ir mirtį, paaiškėja, kad Klingzoras nekenčia 
mirties ir per paskutinę likimo jam skirtą vasarą sie-
kia išgyventi visus dešimt savo gyvenimų. Jis trokšta 
pajusti būties pilnatvę ir pasitelkia visus savo „gin-
klus“, – vyną, moteris, spalvas, – kad atitolintų tai, kas 
neišvengiama: „Spalvomis aš taip pat šaudžiau į mirtį, 
ėmiau aitriai žalią, tratančią cinoberio, saldųjį snapučių 
atspalvio laką. Ne kartą esu pataikęs jai į smilkinius. 
Baltą ir mėlyną tėkšdavau jai į akis. Dažnai esu priver-
tęs ją bėgti.“ (333)

Nors Hesse’s Klingzoras nėra tokia susidvejinusi as-
menybė kaip prieš tai sukurtos apysakos Kleinas ir Vagne-
ris arba vėliau parašyto romano stepių vilkas herojai, bet 
ir jo esybė turi dvi puses – šviesiąją, besimėgaujančią gy-
venimo džiaugsmais, ir tamsiąją, – romantikai pasakytų 
„naktinę“, – susijusią su mirties nuojauta bei laikinumo 
pojūčiu. Net pirmajame gaivalingos vasaros aprašyme, 
įdėmiai skaitant, tą nuojautą jau galima pajusti. Reikėtų 
atkreipti dėmesį ir į tai, kad ypač sureikšminama vasa-
ros kulminacija, liepos mėnuo – jis tarsi neišvengiamybės 
atitolinimas, jis dar dovanoja užsimiršimą, bet ekstazės 
kupini sakiniai tiesiog fiziškai leidžia pajusti, koks žavus, 
bet nepatvarus tas žydėjimas. Pirmasis Klingzoro pasiro-
dymas naktį terasoje, dar net neprasidėjus pasakojimui 
apie jo paskutinę vasarą, skleidžia nuojautą, kad šis vasa-
ros sapnas tuoj baigsis ir daug kas liks neišgyventa: „Bet 
netrukus nebeliks šios vasaros, šio beprotiško, blykčio-
jančio vasaros sapno, o drauge su juo bus išpilta tūks-
tančiai neišgertų taurių, nenušvis tūkstančiai nesugautų 
meilės žvilgsnių, užges tūkstančiai nepakartojamų, bet 
taip ir nepamatytų paveikslų.“ (295)

Nuolat prasiveržianti bauginanti mintis, kad liepa bai-
giasi, pasiekia kulminaciją paskutinės liepos dienos įspū-
dyje: „Stojo paskutinė liepos, mėgstamiausio Klingzoro 
mėnesio diena, Li Tai Po šventė nužydėjo, niekados dau-
giau nebegrįš, auksu atsispindėdamos žydrynėje, sode 
šaukė saulėgrąžos.“ (326) Išraiškinga šaukiančių saulė-
grąžų metafora jau nebepalieka galimybės pajusti vasa-
ros idilę, greičiau atskleidžia jos laikinumo dramatizmą. 
Skyrius Kareno diena aprašo atokvėpiui, maloniai iškylai 
su draugais pas Kalnų Karalienę skirtą dieną, bet ir visu 
tuo besimėgaujant Klingzoro nepalieka mintis, kad nė 
viena šios palaimingos dienos akimirka daugiau nebepa-
sikartos ir niekada nebebus dienos kaip ši. Žinant, kad 
dailininką persekioja baimė dėl negailestingai bėgančio 
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laiko, jo tapybą reikėtų suvokti kaip karštligišką siekimą 
tą laiką sustabdyti, įamžinti, o gal įkalinti paveiksluose. 
Tokia interpretacija neprieštarauja paties protagonisto 
nuostatai, kad tapyba, spalvomis jis kovoja su mirtimi ir 
vis dar ją atitolina. Nepaprastai ekspresyvios metaforos 
tuo pat metu išreiškia ir akimirkos svaigulį, ir jos netva-
rumą. Karštos dienos lyginamos su degančiomis vėlia-
vomis, o veiksmažodis dahinfiebern perteikia karštligišką 
laiko tėkmę – į sapną panašios dienos, savaitės tirpte 
tirpsta, degte dega ir prasmenga į nebūtį. Naratyve daž-
nai kartojasi sapno įvaizdis kaip nuoroda į tai, kad kaitra, 
spindesys, spalvos netvarūs – kad ir kaip protagonistas 
stengtųsi kuo intensyviau išgyventi kiekvieną jam skirtą 
valandą, vasara išnyks kaip miražas.

Karštligiškai bėga vasaros dienos, taip pat karštligiš-
kai tapo savo paveikslus dailininkas, ir jo emocinę būse-
ną perteikia be galo ekspresyvi naratoriaus kalba: „Giliai 
įsikirto jis į prislopintą palapinės krašto violetą. Įnirtin-
gai rausėsi kadmyje, įtūžęs graibstė saldžiai vėsų kobal-
tą.“ (326) Leksika išreiškia ir kunkuliuojančią kūrybinę 
energiją, ir didžiulę dvasinę įtampą, ir dailininką perse-
kiojantį nerimą bei liūdesį. o papasakoti apie tai jis gali 
tik savo draugui Luidži, – kartais vartojamas itališkas 
vardo Lui atitikmuo, – kurį lygina su laisvu paukščiu. Tai 
visai kitas menininko tipas, Klingzoras gretina labiausiai 
pavykusius Luidži paveikslus su Li Tai Po arba Paulio 
Verlaine’o eilėraščiais, įžvelgdamas bičiulio kūriniuose 
ir begalinę rezignaciją, ir sugebėjimą iš tos rezignacijos 
pasijuokti. Luidži nėra tas menininkas, kuris dirbtų iki 
išsekimo, jis paprasčiau nei Klingzoras vertina savo pro-
fesiją, nesiaukoja pašaukimui, tapo savo malonumui, pa-
likdamas erdvės kitiems gyvenimo džiaugsmams. Kar-
tu maloniai leisdami laiką trumpų Luidži apsilankymų 
dienomis, abu draugai nevengia ir rimtų pokalbių, kurių 
objektas – menas. Pokalbiuose atsiskleidžia Klingzoro 
pažiūrų savitumas – jis neįžvelgia dvasinio ir juslinio 

pradų prieštaravimo, tuo išsiskirdamas iš kitų Hesse’s 
personažų daugumos ir „oponuodamas“ pačiam auto-
riui, nedviprasmiškai deklaravusiam, kad tai jam aktu-
aliausia ir neįveikiama dilema. Šiuo požiūriu Klingzoras 
dar kartą pasirodo kaip visiškai unikalus kūrinys Hesse’s 
kūrybos visumoje – Hesse jame pranoksta save ne tik kal-
binėje, bet ir problemų sferoje. Prieštaravimai, kurių jis 
nepajėgia suartinti, galima sakyti, ta intencija ir parašy-
tame paskutiniame romane stiklo karoliukų žaidimas, ap-
tariamoje apysakoje tiesiog neegzistuoja, kaip kad nėra 
joje ir gyvenimo bei meno priešpriešos.

Klingzoras prisipažįsta kartais linkstantis manyti, 
kad menas – tai tik pakaitalas, kompensacija už neiš-
sipildžiusią meilę, nerealizuotus troškimus, nepavyku-
sį gyvenimą ir kad mene siekiama būti tuo, kuo ne-
pavyko būti tikrovėje (tokia nuostata pažįstama nuo 
J. W. Goethe’s romano vilhelmo meisterio klajonių metai), 
bet tuoj pat atmeta tokį požiūrį kaip labai abejotiną bei 
sureikšminantį juslinį pradą – dvasingumas tampa tik 
trūkstamo juslingumo pakaitalu. Protagonistas vaizdžiai 
išreiškia savo dvasią ir jusles harmonizuojančią sampra-
tą, teigdamas, kad apkabinti moterį ir parašyti eilėraštį 
yra to paties lygmens aktai: „Mes pervertiname jusles, 
jei dvasingumą vertiname tik kaip priverstinį trūkstamo 
juslingumo pakaitalą. Juslės nėra nė truputėlio vertin-
gesnės už dvasią, kuriai galioja tas pat, nes abu pradai 
vienodai geri. Vienas ir tas pat yra apkabinti moterį ar 
parašyti eilėraštį, jei laikomasi svarbiausios sąlygos – jei 
yra meilė, degimas, jaudulys, tada visai nesvarbu, ar tu 
būtum vienuolis ant Atono kalno, ar lengvabūdis švais-
tūnas Paryžiuje.“ (304) Atrodo, yra tik vienas pusiau rim-
tas šio fenomeno paaiškinimas – pagrindinės Hesse’s pa-
saulėžiūrinės nuostatos neatitinkantis, skirtingus polius 
sulyginantis personažas – tai Burtininkas Klingzoras, at-
ėjęs iš legendos. Tuo iš dalies galėtų būti motyvuojamas 
ir vardo pasirinkimas.

HERMANN HESSE. Tesino kaimelis, 1924
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Iš legendos ir kai kurios kitos paskutinėje Klingzoro va-
saroje šmėsčiojančios figūros. Žinoma, ne tik iš legendos. 
Iš daugelio jaunystės draugysčių Klingzoras išsaugojo 
tik dvi – su jau pažįstamu mums dailininku Lui arba 
Luidži bei su poetu Hermanu, kurį vadina Thu Fu. Šis 
Hesse’s vardą turintis personažas kritikų dažniausiai ta-
patinamas su autoriumi. Kiniški vardai įveda skaitytoją į 
Hesse nepaliaujančios dominti rytietiškos kultūros sferą. 
Iš Rytų ir paslaptingasis Magas, skelbiantis orientališ-
kosios filosofijos idėjas. Rytai ypač svarbūs kaip atsvara 
Vakarams, nes pagal apysakos koncepciją saulėlydis ir 
sutemos laukia tik vakarietiškos civilizacijos, tuo tarpu 
Rytams niekas negresia. Senovės kinų filosofijoje nėra to 
lemtingojo arba–arba, tokio neišvengiamo Vakarų žmo-
gui, ten priešingi poliai, įvardinami kaip Jin ir Jan, susiję 
kaip įkvėpimas ir iškvėpimas, o abu drauge virsta kvė-
pavimu – taip samprotaus Hesse vėlyvajame romane, 
įtvirtinančiame gyvenimo melodijos dvibalsiškumą. o 
apysakoje kalbama apie tai, kad visumą sudaro gyveni-
mas ir mirtis – Klingzoras pasakoja Magui apie ginklus, 
kuriais bando įveikti mirtį, o Magas jam atsako, kad 
jokių ginklų nereikia, nes mirties nėra, yra tik mirties 
baimė, ją ir reikia nugalėti. Magas teigia, kad Li Tai Po, 
t. y. Klingzoras, to nenori, kad jis myli savo baimę, savo 
melancholiją, savo kančią, bet šio rytietiško dialogo iš-
vada vakarietiška – kaip tik toji neįveikta baimė tampa 
kūrybos stimulu.

Priešybių nepripažinimas, jų sulyginimas neturi po-
veikio pačiai protagonisto asmenybei su jos šviesiąja ir 
tamsiąja pusėmis. Šviesioji Klingzoro esybės dalis atsi-
skleidžia jam besidžiaugiant nepaprastai svaiginančia, 
žydinčia, liepsnojančia liepa, o rugpjūtis, artėjanti vasaros 
pabaiga, pažadina naktinę herojaus prigimties dalį. Atė-
jus rugpjūčiui, Klingzoras regi visur jam besivaidenančią 
mirtį, net šokių salėse, kur groja muzika, liejasi vynas, 
linksminasi nerūpestingi žmonės: „Didi stovėjo mirtis 
prie durų, tyliai ji purtė juodą akacijos medį, tamsos ap-
gaubta tykojo sode. Lauke ji jau buvo viską užvaldžiusi, 
tik viduje, ankštoje triukšmingoje salėje dar buvo prieši-
namasi, buvo dar gražiai ir drąsiai kovojama prieš juodąjį 
Įsibrovėlį, kurio baisi grimasa ryškėjo čia pat lange.“ (334) 
Pasidavimas mirties traukai baigiantis vasarai tampa toks 
visuotinis, kad atrodo beprasmiška priešintis išgeriant 
šimtą ar net tūkstantį taurių, tad tą vienintelę Mago jam 
tiesiamą raudonojo vyno taurę nevilties apimtas Kling-
zoras sviedžia žemėn. Kas tas Magas, įtaigiai kartojantis: 
„Tu myli mirtį, Li, tu nori pražūti, tad išgerkime, Li, ir 
pražūkime“? (334) Kas jis, tas Magas, kuris nekreipda-
mas dėmesio į išsiliejusį vyną ir išblyškusius dailininko 
draugus šypsodamasis tiesia jam kitą pilną taurę? Iš kur 
atėjo tas, kuris pašaipiai visus nužvelgia, pašaipiai pilsto 
į taures vyną? Iš Rytų ar iš nebūties? Klingzoras mįslin-
gai vadina jį iš labai toli atėjusiu svetimšaliu, žinančiu 
labai daug, bet pernelyg senu ir išmintingu, kad pajėgtų 
suprasti žemės vaikus, suprasti mirtinguosius, apie mirtį 
išmanančius daugiau nei jis. Gal Magas nemirtingas, o 
gal jo ir visai nėra? Gal jis tik nematerialus Klingzoro le-
gendos fantomas? o gal tai pati Mirtis?

Kad ir koks būtų atsakymas, Magas nėra vienintelė 
mįslinga figūra – skyriuje, kuriame pradeda skambė-

ti pražūties akordai, greta Mago ir Thu Fu, paskutinę 
liepos dieną dar atsiranda Šešėlis, greičiausiai mirties 
šauklys, atveriantis vartus apokalipsės muzikai. Jam 
pasirodžius išblėsta spalvos Klingzoro tą dieną nutapy-
tame paveiksle, užgęsta jo spalvomis sukurtas pasaulis, 
išblunka gelsvai žalias dangus, nuskęsta šviesiai mėlyna 
vėliava, nuvysta sodrus geltonis. Ir tada Klingzoras pa-
junta lemtingą ribą – jo liepa baigėsi, eina paskutinės to 
vasaros mėnesio valandos, kurias jis norėtų praleisti su 
draugais, nujausdamas, kad daugiau tokia proga nepa-
sitaikys. Liepa buvo labai graži, ir pasaulis buvo gražus 
kaip niekada anksčiau, ir sutemose nutapytas paveiks-
las gražus, bet užgeso, tiesiog buvo nužudytas, kai iš 
visatos gelmių pasigirdo didžiosios Motinos balsas. Štai 
čia atvirai ir visa jėga prasiveržia pasąmonė. Tą moterį 
Klingzoras išvydo nuošaliame kaimelyje išeinančią iš 
apgriuvusio apleisto namo: „Iš tamsaus akmeninio būs-
to tarsi iš prolaikio urvų žengė moteris, motina... Purvi-
ni drabužiai nedengė rudo kaklo, tvirtas, platus, įdegęs 
saulėje veidas buvo gražus – plati, putli burna, didelės 
akys, azijietiški bruožai skleidė atšiauriai saldų žavesį, 
kalbėjo lyties ir motinystės kalba. Jis geidė tapyti šią mo-
terį arba būti jos meilužiu, net jei tai tęstųsi tik valandą. 
Ji buvo viskas: Motina, Vaikas, Mylimoji, Žvėris, Mado-
na.“ (313) Šitaip perteiktas įspūdis atskleidžia moteriš-
kumo sampratos universalumą bei įtampą tarp priešybių 
„Žvėris“–„Madona“. G. Baumannas laiko tai kolektyvi-
nės pasąmonės proveržiu ir interpretuoja norą būti šios 
moters mylimuoju kaip siekimą atgimti amžinybėje8.

Besibaigiančioje liepos puotoje susiduria dvi pasaulėžiū-
ros – vakarietiška ir rytietiška, Klingzoras girdi skambant 
pražūties muziką, o Armėnas (jis taip pat Magas, astro-
logas) prieštarauja, kad pražūties nėra, kaip nėra viršaus 
ir apačios, kaip kilimas ir nuopuolis tėra klaidinančios 
vaizduotės padariniai. Armėno teigimu, visos priešin-
gybės apgaulingos: juoda ir balta, bloga ir gera, mirtis ir 
gyvenimas – tai tik iliuzijos. Tačiau tai Rytų filosofija, o 
Vakarų civilizacija, tūkstantmečius gyvenusi tomis taria-
mai iliuzijomis ir jų tokiomis nelaikiusi, žūsta. Ateivis iš 
Azijos nesutinka su Klingzoro teiginiu, kad vakariečiai 
nesipriešina žlugimui, kad jie miršta noriai. Atsakymas 
į tai nurodo visa ko reliatyvumą: tu galėtum pasakyti, 
kad mes mielai gimstam, o kas tau atrodo pražūtis, man 
gal panašiau į gimimą, bet ir viena, ir kita tėra iliuzija. 
Žvaigždžių žinovas šnabžda Klingzorui, kad šis esąs 
vienas didžiausių menininkų, bet kartu kenčiantis žmo-
gus, mėginantis dainuoti degančiame name, kurį pats 
padegė. Išradingos metaforos daro šį Hesse’s tekstą itin 
patrauklų: degantis namas – tai žūstanti Vakarų civili-
zacija ir, siauresne prasme, gęstantis menininko gyveni-
mas. Civilizacijos „namą“ padegė vakarietiška filosofija, 
modernusis dekadentinis menas, o menininko gyvenimo 
baigtis nėra jo laisvo pasirinkimo pasekmė. Nors pasa-
kojime ir atsiranda Magas, magija, beje, taip pat Hesse’s 
naratyve dažniausiai sietina su pasąmone, nėra visagalė, 
ir žvaigždžių neįmanoma nukreipti kitais keliais, galima 
tik aiškinti jų konsteliacijas. Pamažu aiškėja, kad tik dėl 
magijos, kad ir kaip ją įvardintume, visos priešybės, jei 
ir neišnyksta, gali būti traktuojamos kaip iliuzija. Taigi 
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naudodamasis Magu kaip mediumu, Hesse šioje apy-
sakoje siūlo iliuzinį jam aktualių problemų sprendimą, 
pasiremdamas, pasak G. Baumanno, senu induistų ir 
budistų mokymu: „Tai, ką Magas čia dėsto, yra ne kas 
kita, kaip labai senas induistų ir budistų mokymas apie 
„Mają“: priešybių pasaulis yra regimybės pasaulis, pri-
dengiantis už jo slypinčią tikrąją būties vienovę. Visos 
žmogaus kančios kyla iš to, kad jis šios vienovės nepa-
žįsta ir regimybės pasaulį laiko tikruoju“9. Magas, arba 
Rytų Pasiuntinys, propaguoja indišką kelią į save ir į 
prieštaravimų panaikinimą, bet Vakarų žmogus, toks 
kaip Pražūties Dainius Klingzoras, turi pakankamai drą-
sos, kad tokio kelio nesirinktų. Klingzoras žino, kad se-
kimas rytietiška išmintimi tik trumpam išvaduotų jį nuo 
egzistencinio nerimo ir baimės, tad renkasi kančią kaip 
savojo meno prielaidą. o gal iš tikrųjų jis jau ir nebeturi 
jokio pasirinkimo, tokiu atveju Mago siūlymas pratęsti 
gyvenimą tėra tuščias gundymas. Menininkui Klingzo-
rui, kaip vakariečiui, siūlymas rinktis tarp Rytų ir Vakarų 
nuskambėjo per vėlai, nes išgyvenanti saulėlydį Euro-
pa – o tuo tiki ne tik o. Spengleris, bet ir H. Hesse – taip 
pat nebeturi galimybės rinktis. Iš Klingzoro lūpų netgi 
nuskamba kaltinimas Magui, jog šis į Europą atvyko tik 
dėl to, kad pajuto jai gresiantį pavojų.

Taigi apokaliptinės muzikos jau niekas nebegali nu-
tildyti, o ją girdintis Klingzoras nebepabėgs nuo mirties 
nuojautos, kurią tik dar sustiprina jos skelbėjo Šešėlio 
pamėkliškas buvimas greta: „Jie susidaužė, kraupiai 
šypsojosi Šešėlis, žvelgdamas iš savo gilių akiduobių, ir 

staiga kažkoks dvelksmas praskriejo per salę – gal vėjas, 
gal dvasia. Tuoj pat nutilo muzika, staiga tarsi užgesę, 
ištirpę, naktyje išnyko šokėjai, ir nebedegė pusė šviesų. 
Klingzoras žvelgė tamsių durų link. Už jų stovėjo Mir-
tis. Jis regėjo ją stovint. Jautė jos kvapą. Kaip lietaus lašai 
pakelės lapuose, taip kvepėjo mirtis.“(335)

Taip paskutinę liepos dieną materializuojasi tai, ko 
nuojauta lydi protagonistą nuo pirmųjų apysakos pus-
lapių. „Šešėlis“ – taikliai parinkta alegorija, išreiškianti 
į pasąmonę išstumtą mirties baimę ir kartu konotuo-
janti su C. G. Jungo teikiama „šešėlio“ samprata. Tarsi 
paneigdamas savo, kaip mirties skelbėjo, misiją, Šešėlis 
tiesia Klingzorui vyno, gyvenimo simbolio, taurę. Tas 
dvilypumas apysakoje juntamas visur. Dar tada, kai ne-
buvo nutildyta gyvenimo muzika, kai liejosi vynas, kai 
jį mylėjo moterys, gyvenimo ir mirties juoką Klingzoras 
girdėjo skambant drauge. Šie žodžiai iš laiško Editai, 
moteriai, kurią galbūt mylėjo už tai, kad buvo panaši į jį 
patį, priartina Vakarų mentaliteto žmogų prie rytietiškų 
doktrinų. Dvilypumas ryškėja laiške ir tada, kai Klingzo-
ras prisipažįsta, jog kitas moteris mylėjo už tai, kad jos 
buvo visiškai į jį nepanašios. Gali būti, kad iš tikrųjų jis 
nė vienos nemylėjo, tik geidė jų, labai skirtingų, tapatin-
damas jas su gyvenimu. Ir tikrai nėra atsitiktinumas, kad 
paskutinė jo mylėta moteris buvo ta azijietiškų bruožų 
valstietė, kurios vaizdinyje tilpo viskas: motina, vaikas, 
mylimoji, žvėris, Madona. Tai tiesiog Moteris, kuriai ne-
reikia vardo, nereikia dvasinių savybių – pakanka, kad 
ji skatina pasiduoti instinktų valiai ir galiai, meta iššū-
kį, kuriam Klingzoras nesipriešina, ir „jie kartu išgeria 
taurę“ – taip metaforiškai pavadinamas pasakojime šis 
paskutinis gyvenimo plykstelėjimas. Tai buvo moteris iš 
prolaikio ir iš kolektyvinės pasąmonės gelmių. Bet yra 
apysakoje dar ir moteris iš legendos.

Klingzoro legendos moteris, Kalnų Karalienė, vardo taip 
pat neturi, bet jos prototipas – Ruth Wenger. Gali būti, 
kad Hesse taip pamatė savo būsimą žmoną, kaip leidžia 
ją pamatyti personažui: „Staiga salėje atsirado Kalnų Ka-
ralienė, liekna, elastinga gėlė, lyg ugnis liepsnojanti rau-
dona suknia, prigludusia prie kūno, grakštūs judesiai, 
jaunystės įsikūnijimas.“ (316) Staigus Hesse’s susižavėji-
mas, atrodo, ir buvo labiau vizualus, o vedybos skubo-
tos. „Senasis“ (nors jam tik keturiasdešimt treji!) Burti-
ninkas Klingzoras tokių klaidų nedaro ir žiūri į raudono 
rūbo lyg liepsnos apgaubtą Kalnų Karalienę – taip ją pa-
vadina mintyse – visai kitokiu žvilgsniu negu į visapu-
sišką moteriškumą simbolizuojančią azijietiškų bruožų 
valstietę. Kalnų Karalienė negali būti mylimoji valandai 
kaip toji kaimietė, ir pats dailininkas jaučiasi per senas, – 
nors tai subjektyvi būsena, – kad siektų jos meilės. Be 
to, senasis Klingzoras, kaip jis pats save vadina, niekaip 
nesiryžtų mylėti iš tikrųjų, todėl jo susižavėjimas grynai 
estetinis – jis stebės ją, žavėsis matydamas, kaip ji juda, 
sėdi, galbūt šoka, jis priims tą žavią viziją kaip dovaną 
ir kaip nuostabios Kareno dienos apvainikavimą: „Ka-
ralienės suknios raudonis skleidė šviesą aukštoje salė-
je, akylai sekė jos judesius susižavėję vyrų žvilgsniai. Ji 
dingo ir vėl pasirodė, pasidabinusi žaliu šaliu. Ji dingo ir 
vėl pasirodė apsirišusi galvą mėlyna skarele.“ (318) Tarsi 
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atspėjusi, pajutusi, kad dailininkas žvelgia į ją ypatingu 
žvilgsniu, ji žaidžia spalvomis, praturtindama pradinę 
raudoną pakaitomis žalia ir mėlyna. Ji lyg idealus tapy-
tojo modelis, bet ne daugiau.

Spalvos ne tik šiame epizode, bet ir visame pasakojime 
vaidina nepaprastai svarbų vaidmenį. Spalvos gamto-
vaizdyje ir spalvos dailininko paletėje, pastelinės lengvų 
vasarinių rūbų spalvos ir jų, pačių įvairiausių, chaosas 
autoportrete – ši apysaka iš tikrųjų atrodo nutapyta 
spalvomis, tarp kurių išsiskiria raudona ir geltona, bet 
argi galima pamiršti smaragdinį (veronesegrün) Erzilijos 
saulės skėtį...

Ties spalvomis šiame žėrinčiame pasakojime iš tik-
rųjų vertėtų apsistoti ilgiau, tačiau tokiu atveju neišven-
giama citatų gausa, nes apie spalvas papasakoti neįma-
noma, reikia jas parodyti. Štai skyriuje Kareno diena į 
Kalnų Karalienės valdas išsiruošusi draugų grupė anks-
tyvo ryto nurausvinta gatve pro geltonus namus keliau-
ja ten, kur plyti auksinė pieva ir žaliuoja slėnis: „Nu-
rausvėjusia gatve, pro rūko gaubiamą žalią slėnį plaukė 
spalvingas draugų karavanas: vyrai vilkėjo baltus ir 
gelsvus lininius arba šilkinius drabužius, moterys – bal-
tus ir rožinius, žavingas smaragdinis Erzilijos skėtis švy-
tėjo lyg stebuklingo žiedo brangakmenis.“ (307) Prieš 
juos atsiveria gamtovaizdis, kokį galime išvysti Hesse’s 
akvarelėse su joms būdingomis spalvomis: balti kaimai 
žaliame ir rausvame kalnų fone, melsvi kalnų kontūrai, 
krištolinės, snieguotos viršūnės, žali akacijų ir kaštonų 
miškai, rausva ir šviesiai violetinė Salute kalno viršūnė. 
(311) Visa tai stebintis ir spalvų konsteliacijas fiksuo-
jantis dailininko žvilgsnis nuo gamtovaizdžio vėl grįž-
ta prie iškylautojų grupės: „Bet gražesni už viską buvo 
žmonės, tarsi gėlės, nušviestos saulės, skendėjo jie ža-
lumoje, lyg milžiniškas skarabėjus švytėjo smaragdinis 
skėtis, dengiantis juodus Erzilijos plaukus, greta baltai 
apsirengusi liekna dailininkė rausvu veidu ir visi kiti.“ 
(307) Kelionės tikslas, Kareno kaimas, tapomas visai 
ekspresionistiškai, pabrėžiant jo archajiškumą, egzotiką 
ir tiesiog buvimą visatoje: „o ten toliau Kareno kaimas, 
nepaprastai senas, ankštas, tamsus, saracėniškas, nykios 
akmeninės olos po išblukusiais rudais čerpių stogais, 
gatvelės slogios, siauros, stokojančios šviesos, ir netikė-
tai tarsi riksmas atsiveria akinančios saulės nutviekstos 
mažos aikštės, Afrika ir Nagasakis, virš viso to – miškas, 
apačioje – mėlynas skardis, danguje – balti, purūs, praš-
matnūs debesys.“ (314) Esama tuose vaizduose šviesos 
ir tamsos žaismo, šešėlių, kontrastų, ekspresijos – iš tam-
sos išnyrančios šviesios aikštės staiga sušunka, kalnai 
suskamba baltais kaimais. Kartais tekstas labai primena 
ankstyvuosius, ypač itališkojo ciklo, Hesse’s eilėraščius, 
o kartais jis tiesiog perkrautas spalvų, bet visa tai pateisi-
nama, kai aprašomas jau nutapytas paveikslas: raudona 
vila, apsupta medžių, liepsnojanti lyg ant žalio aksomo 
padėtas rubinas; raudonas geležinis tiltas mėlynai žalio 
kalno fone; violetinė užtvanka; rausva gatvė; raudonas 
plytinės kaminas ir šaltoka šviesi medžių žaluma; mėly-
na kelio rodyklė; šviesiai violetinis dangus. Dailininkas 
patenkintas šiuo darbu ir pabrėžia, kad nėra natūralis-
tas, jo pasirinktos spalvos nebūtinai atitinka tikrovę – 

dangus gali būti raudonai rudas ar rudai raudonas, ir 
tai priimtina, net jei iš tikrųjų jis toks nėra, paveiksle 
gerai yra tas, kas skamba. Spalvas galima sustiprinti 
arba prigesinti, tačiau bet kokiu atveju jos turi kalbėti, 
skambėti. Formas taip pat galima kiek iškreipti, nes ne jų 
tikroviškumas, o išraiška, ekspresija paveiksle svarbiau-
sia. Paveikslo tapymo epizode leidžiama pačiam meni-
ninkui išsakyti savo nuo tradicionalizmo bei klasikos 
besiskiriančią poziciją. Akivaizdu, kad tai modernaus 
dailininko, ekspresionisto credo.

Rezo Karalašvilis, suradęs daugiau nei penkiasde-
šimt naratyve paminėtų spalvų, prisipažįsta, kad, skai-
tydamas novelę pirmą kartą, šią spalvų puotą ir tapy-
biškumą suvokė kaip pasakojimo dvasią pažeidžiančius 
fenomenus, kaip įžūloką verbalinio meno įsibrovimą į 
vaizduojamųjų menų erdvę. Tokį pradinį įspūdį sustipri-
no dar ir tai, kad Hesse kaip visiems suprantamus vartoja 
tokius spalvų pavadinimus, kurie priklauso dailininkų 
terminijai: kadmis (Kadmium), kobaltas (Kobalt), cinobe-
ris (Zinnober), Paryžiaus mėlyna (Pariserblau), angliškoji 
raudona (englischrot), kiniškoji mėlyna (chinesischblau), 
Neapolio geltona (neapelgelb), Veronese’s žalia (Verone-
segrün). Iš pradžių abejojęs prasmingumu teikti šiuos 
terminus skaitytojui, niekada rankoje nelaikiusiam pale-
tės, ilgainiui tyrinėtojas perprato poetinę spalvų gausos 
vertę bei jų funkciją pasakojime – spalvų paskirtis nėra 
vien perteikti tikrovės vaizdą, jos dar tarnauja vidiniam 
prasminiam turiniui, kurį išreiškia visi epinio pasako-
jimo komponentai. Tad tikroji spalvų prasmė gali atsi-
skleisti tik žinant kūrinio visumą. Pasak R. Karalašvilio, 
bendriausia prasme panaudotos spalvos sukuria vasa-
riško, pietietiško Tesino gamtovaizdžio savitumą, koks 
jis atsiveria vertinančio spalvas dailininko žvilgsniui. 
Bet paraleliai spalvos turi specifinę poetinę funkciją, nes 
yra susijusios su pagrindine apysakos koncepcija. Kaip 
tik todėl atsiranda naratyve dominuojančios spalvos – 
Klingzore tai raudona su daugybe niuansų: raudona, 
raudonai ruda, oranžinė, rožinė, purpurinė, kadmio, 
šviesai atsparaus lako raudonio, cinoberio, taip pat – 
angliškoji raudona ir caput mortuum, kurią kasdieninėje 
kalboje greičiau pavadintumėm ruda. Visa tai papildo 
dar būdvardiniai spalvų apibūdinimai – rausvas, kruvi-
nas, ugninis10.

Iš tikrųjų raudonos spalvos pasakojime gausu: rau-
donas eilėraščių tomelio aplankas, raudonos grindys 
Klingzoro kambaryje, bažnyčia, kalnai, gatvė, stogų čer-
pės, gėlės turi vis kitokį, subtiliai niuansuotą raudonos 
spalvos toną. Ir, žinoma, negalima nepaminėti raudoniu 
liepsnojančios jaunosios Kalnų Fėjos suknios. Šiame epi-
zode raudona spalva išreiškia juslingumą, aistrą, ir tokia 
semantika bus išlaikyta iki skyriaus Kareno diena pabai-
gos. Graži ir gundanti moteris vadinama „raudonąja 
karaliene“ (rote Konigin), „raudonąja gėle“ (rote blume), 
„ugnine gėle“ (Feuerblume), „laukiniu gvazdiku“ (stein-
nelke). Be kita ko, raudona – tai nuo jaunystės Hesse’s 
mėgstama spalva. Bet tai neturėtų būti svarbiausias mo-
tyvas jai dominuoti Klingzore, svarbesnės šios spalvos 
sąsajos su pagrindiniais apysakos akcentais – Hesse Eu-
ropos saulėlydžio motyvą susieja su pabaigos epochos 
menininko pražūtimi, o pražūtis, pabaiga, saulėlydis 
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Hesse’s suvokiami kaip dvasinis nuovargis. Kaip rau-
dona spalva susijusi su pabaiga bei pasinėrimu į chao-
są, paaiškina šie R. Karalašvilio pastebėjimai: „Kadangi 
raudona spalva dažnai siejama su chtoniškomis jėgomis, 
be to, simbolizuoja žemiškąją bei instinktų sferas (kaip 
žinoma, purpurinė buvo Dioniso ir požeminės viešpa-
tijos dievybių spalva), turime pripažinti, kad raudonos 
spalvos persvara visiškai atitinka pagrindines novelės 
apie Klingzorą intencijas – savęs susinaikinimo patosą 
bei pasinėrimą į savosios sielos chaosą.“11 Raudona – tai 
dar ir kraujo spalva, ji simbolizuoja meilę, vaisingumą, 
juslinius džiaugsmus ir gyvybingas galias. Van Gogh’o, 
galimo Klingzoro prototipo, mokyme apie spalvas rau-
donai spalvai suteikiama juslingumo bei aistros simbolio 
prasmė. Klingzoro tapyboje raudona spalva atsiranda 
kaip mirties neigimas, kaip šaipymasis iš dūlėjimo, kaip 
atkaklus pasipriešinimas lemčiai stiprėjančios mirties 
nuojautos fone: „Purpuras neigė mirtį, cinoberis tyčiojosi 
iš dūlėjimo.” (327)

Perteikdamas tapymo procesą, pasakotojas sugeba 
įdomiai susieti spalvų parinkimą su tapytojo emocijomis 
bei jo būsena ir randa stulbinamai daug skirtingų nuo-
taikų ir tiek pat turtingų visa tai išreiškiančios leksikos 
niuansų: tvirtai įsikibo, rūsčiai ir pašėlusiai rausėsi, draskė, 
kupinas neapykantos, kupinas kartėlio, apimtas gilios nevil-
ties, kraujuodamas kovojo, šaukė, dejuodamas tėškė. Toji di-
namika atspindi ne vien kūrybinį polėkį, bet ir didžiulį 
įniršį akistatoje su mirtimi, grumiantis su ja specifiniais 
ginklais – spalvomis. Ryškėja ir spalvų semantika: agre-
syvi oranžinė simbolizuoja nelaimę, nerimą, net mir-
tį, Veronese’s žalia – nepakartojamą akimirką, o visos 
drauge padeda kurti dailininko vizijose egzistuojančius 
vaizdus.

Šiai apysakai ypač būdingas fantazijos polėkis. Veiksmas 
vyksta Šveicarijos mieste Tesine, bet protagonistas ir jo 
bendrakeleiviai sugeba per vienos dienos iškylą Tesino 
apylinkėse „pamatyti“ tris pasaulio dalis – Indiją, Af-
riką, Japoniją. Vienas keliauninkas jų būrelio artėjimą 
prie Kalnų Karalienės valdų pavadina net atvykimu į 
Damaską. Pati Karalienė, kaip matėme, – tai fantastiš-
kas realios moters atvaizdas. Egzotiškas yra Magas, dar 
vadinamas ir armėnu astrologu, iš pasąmonės pasaulio 
ateina Šešėlis, mistifikuojamas ir pats Klingzoras, pavirs-
tantis Burtininku ir Nakties Karaliumi. Skamba egzotiški 
šalių pavadinimai – Gvinėja, Uganda, Honolulu – pra-
plėsdami veiksmo erdvę iki viso pasaulio. Beje, H. Ballis 
teikia savitą egzotikos Klingzore interpretaciją – tai esanti 
primityvių šokėjų kaukių bei stabų egzotika, panaudo-
ta Klingzoro paveiksle, ji ir paverčianti Tesiną savotiška 
Naująja Gvinėja ar Honolulu12.

o pats dionisiškai nusiteikęs ir ne tik vyno, bet ir 
nepakartojamos dienos apsvaigintas Klingzoras paky-
lėja savo ir bendrakeleivių būtį iki kosminių aukštybių: 
„Jie vis dar sėdėjo virš pasaulio ir nakties bedugnės pa-
kibusiose sūpuoklėse, paukščiai auksiniame narvelyje, 
neturintys tėvynės, besvoriai, žvelgiantys į žvaigždes. 
Jie giedojo, tie paukščiai, giedojo egzotiškas dainas, jie 
fantazavo apsvaigę nakties, dangaus, miško prieglobsty, 
jų fantazijos skverbėsi į realybės kontūrus praradusį už-

burtą pasaulį. Atsakas atėjo iš žvaigždžių ir mėnulio, iš 
medžių ir kalnų, greta sėdėjo Goethe ir Hafizas, karščiu 
alsavo Egiptas, artumu svaigino Graikija, šypsojosi Mo-
zartas ir Hugo Wolfas grojo fortepijonu šią nepapras-
tą naktį.“ (320) Fantazija kyla ne tik į kosminę erdvę, 
ji klajoja laike, užklysdama į senąjį Egiptą bei antikinę 
Graikiją, ji drąsiai kviečia į bendraminčių draugiją būsi-
muosius stepių vilko Nemirtinguosius Goethe ir Mozartą, 
šiame rate pageidautini svečiai ir persų poetas Hafizas, ir 
kompozitorius Hugo Wolfas. Fantazija įveikia laiką, įgy-
vendindama karščiausią Klingzoro troškimą – kad laiko 
nebūtų, kad viskas egzistuotų drauge, o ne laiko tėk-
mėje. Fantazija gali viską, ir menininkas dainingu balsu 
pradeda sekti didingą epą. Tai jo valanda, jo diena, Ka-
reno diena, padovanojusi gal jau paskutinį atokvėpį nuo 
jį persekiojančios baimės. Net ir dieną pakeitus nakčiai, 
atsisveikinęs su draugais dailininkas dar išsaugo tą pa-
kilumą, tą retai išgyvenamą būseną, kai gyvenimo teigi-
mas užgožia melancholiją ir destrukciją: „Jis apdainavo 
ir šlovino Dievą bei patį save, jis garbino Li Tai Po ir gar-
bino gerą Pambambio vyną. Lyg koks stabas ilsėjosi ant 
visa ko pripažinimo debesų.“ (323) Kaip tik šią akimirką 
jam išsprūsta žodžiai apie mylimą gyvenimą ir mylimą 
mirtį, bet net ir šią palaimingą dieną niekas negali pa-
neigti būties trapumo bei akimirkos laikinumo pojūčio. 
Tas pojūtis ir poeto Hermanno deklamuojamose Li Tai 
Po eilutėse: „Gyvenimas praeina kaip žaibo blyksnis, / 
Kurio spindesys toks trumpas, / Kad vos gali jį pamatyti 
<...> / Dar rytą tavo plaukai blizgėjo lyg juodas šilkas, / 
o vakaras jau pabarstė juos sniegu.“ (308)

Ir liepai pasibaigus tęsis dailininko kova su mirti-
mi. Rugpjūtį jis vadina degančiu karštligišku mėnesiu, 
pilančiu mirties baimę į ugnines taures – metaforos šia-
me pasakojime neišsemiamos ir labai poetiškos. Rug-
pjūtis Klingzorui – pjūties mėnuo plačiąja prasme, nes 
ir mirties pjautuvas jau išgaląstas: „Pjautuvas išgaląstas, 
dienos eina trumpyn, mirtis juokiasi pasislėpusi paru-
dusiuose lapuose.“ (326) Visa tai jausdamas, dailininkas 
vėl siunčia į žūtbūtinį mūšį visas ryškiausias ir agresy-
viausias paletės spalvas, kad jos dar vieną kartą, gal dar 
kelis kartus atitolintų mirtį, bet tuo pat metu prisipažįsta 
esąs baimės išsekintas ir mirtinai pavargęs. Prieš tapyto-
jo akis iškyla netolimos ateities vizija: rugpjūtis sudegs 
taip pat greitai, kaip sudegė liepa, ir gelstančių lapų 
fone jau negalima nepastebėti baisiojo vaiduoklio. Kai 
ateis lapkritis, Didysis Vaiduoklis klaikiai nusijuoks ir 
sušaldys širdį, o tada didmiesčio laikraštyje visi pamatys 
Klingzoro atvaizdą ir perskaitys trumpą žinią: „Puikus 
dailininkas ekspresionistas mirė šio mėnesio šešioliktą 
dieną.“ (327)

Vis dėlto ir pjūties mėnesį, jau skambant pražū-
ties muzikai, gamta dar nepraranda spalvų, tik mirtino 
nuovargio apimtas dailininkas ne visada turi pakanka-
mai jėgų paskutines vasaros grožio akimirkas perkelti į 
drobę: „Buvo vėlyva auksinė valanda, visur dar žėrėjo 
dienos šviesa, bet jau suspindo mėnulis ir pirmieji šikš-
nosparniai sklandė žalsvai mirguliuojančiame ore. Miš-
ko pakraštį švelniai užliejo besitraukianti šviesa, šviesūs 
kaštonų kamienai metė juodus šešėlius, geltona trobelė 
tyliai išspinduliavo per dieną sugertą šviesą, švelniai ap-
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šviesti lyg geltonas topazas, rožiniai ir violetiniai maži 
takeliai driekėsi per pievas, vynuogynus ir mišką, tai šen, 
tai ten jau buvo matyti pageltusi akacijos šaka, o vaka-
ruose, virš aksomo mėlio kalnų, žėrėjo žalsvai auksinis 
dangus.“ (336–337) Tai užburta vėlyvos vasaros pavaka-
rio valanda ir Hesse’s ji nutapyta nuostabiai. Dar kartą 
meistriškumą tapant žodžiais Hesse pademonstruos pa-
baigoje, sukurdamas autoportreto tapymo sceną ir ap-
rašydamas patį autoportretą. Reikėtų kiek stabtelėti ir 
išsiaiškinti, kaip su pačiu Klingzoru ir su jo daugiapras-
miu autoportretu susijęs Dostojevskis bei jo herojai, ypač 
broliai Karamazovai.

Hesse’s mėgstamam rusų rašytojui skirtos dvi esė: Dos-
tojevskis (1915) ir broliai karamazovai, arba europos saulėly-
dis. mintys, kilusios skaitant Dostojevskį (1919). Antroji esė 
galėtų būti raktas Klingzoro problemoms atrakinti, nes 
Hesse, pasak jo paties, Dostojevskio kūriniuose, ir la-
biausiai koncentruotai Karamazovuose, rado nepaprastai 
aiškiai išreikšta ir išpranašauta tai, ką jis pats sau vadino 
„Europos saulėlydžiu“. Ir atrodo, kad dostojevskiškai 
suprastas Europos saulėlydis – tai ne visai tas ar toks, 
kokį išpranašavo o. Spengleris. Karamazovo idealas, 
tas labai senas, azijietiškas okultinis idealas, pasak Dos-
tojevskio, pradeda leisti šaknis Europoje, sukeldamas 
grėsmę europietiškai dvasiai. Kaip tik tai Hesse ir vadi-
na Europos saulėlydžiu. Šis numatomas žlugimas – tai 
sugrįžimas atgal prie motiniško prado, grįžimas į Aziją, 
prie ištakų, prie „faustiškųjų motinų“, ir jis, savaime 
suprantama, atves prie naujo gimimo, kaip tai atsitinka 
žemėje po kiekvienos mirties. Tuos įvykius tik mes, am-
žininkai, suvokiame kaip „žlugimą“, sako Hesse, pana-
šiai kaip palikdami seną mylimą tėvynę tik senieji jaučia 
liūdesį ir išgyvena nenumaldomos netekties jausmą, tuo 
tarpu jaunieji mato tik tai, kas nauja, nes žvelgia į ateitį. 
Bet koks gi tas „azijietiškas“ idealas, kurį Hesse randa 
pas Dostojevskį ir kuris, kaip jam regis, pasiruošęs už-
kariauti Europą? Trumpai kalbant, tai nusigręžimas nuo 
bet kokios etikos ir moralės norint viską suprasti, viską 
toleruoti. Bet viena Hesse’i kelia nuostabą: juo „kara-
mazoviškiau“ viskas atrodo, juo labiau visa, kas vyksta, 
yra ydinga, juo daugiau geriama, juo labiau prasiveržia 
šiurkštumas, tuo aiškiau pro visus tuos išorinius pavida-
lus, žmones bei jų poelgius prasišviečia naujasis idealas, 
tuo labiau sudvasinti, tuo šventesni tampa žmonės.

Taigi „naujasis idealas“, keliantis grėsmę europietiš-
kos dvasios šaknims, atrodo, sietinas su amoraliu mąs-
tymu, bet kartu ir sugebėjimu net ir didžiausio blogio 
terpėje pajusti dieviškumą, būtinybę, likimą. Hesse’i 
atrodo, kad sąvoka „rusų žmogus“ atitinka konserva-
tyvaus biurgerio požiūrį – jis pavojingas, jaudinantis, 
neatsakingas, bet jautrios sąžinės, minkštas, svajingas, 
žiaurus, giliai vaikiškas „rusų žmogus“. Ir tasai rusų 
žmogus jau seniai yra pasirengęs tapti europietišku 
žmogumi. Į šį rusų žmogų Hesse siūlo pažvelgti įdė-
miau, nes tik Dostojevskis atskleidė jį pasauliui parodęs 
visą jo grėsmingumą. Rusų žmogus yra Karamazovas. 
Fiodoras Pavlovičius, Dimitrijus, Ivanas, Alioša, kad ir 
kokie atrodytų skirtingi, visi kartu jie yra Karamazovai, 
neišvengiamai priklauso vienai visumai, ir visi kartu jie 

yra „rusų žmogus“, kartu jie taip pat yra ateinantis, jau 
visai netoli esantis europinės krizės žmogus.

„Rusų žmogus“, kuris, pasak Hesse’s, seniai jau su-
tinkamas ir Vokietijoje, negalės būti apibūdintas nei kaip 
„isterikas“, nei kaip girtuoklis ar nusikaltėlis, nei kaip 
poetas ar šventasis, o tik visų šių savybių egzistavimu 
greta, tik jų visuma. Rusų žmogus, Karamazovas, tuo pat 
metu yra nusikaltėlis ir teisėjas, storžievis ir švelniausia 
siela, jis gali būti ir visiškas egoistas, ir iki galo pasiauko-
jantis didvyris. Prie jo negalėsime prieiti, jei tai darysime 
iš europietiškos, iš tvirtos moralinės, etinės, dogmatiškos 
pozicijos. Šiame žmoguje išorė ir vidus, gera ir bloga, 
Dievas ir Šėtonas neatskiriamai susiję, iš Karamazovų 
vidaus nuolat prasiveržia jų sielą atitinkančio simbolio 
poreikis – tai poreikis Dievo, kuris tuo pat metu būtų ir 
Velnias. Tai seniausias demiurgas, buvęs dar prieš visa 
ko pradžią, tik jis vienas yra anapus prieštaravimų, ne-
skiria dienos nuo nakties, gero nuo blogo. Jis yra Niekas 
ir Viskas, mums jis nepažinus, nes mes įpratę prie dienos 
ir nakties, gero ir blogo, mums reikia Dievo ir reikia Šė-
tono. Anapus prieštaravimų, niekur ir visur, egzistuoja 
vien demiurgas, visatos Dievas, nežinantis nei gero, nei 
blogo. Visa tai labai panašu į dievo Abrakso kultą Demia-
ne. Dabar pamėginkime rasti esė tai, dėl ko Klingzoras 
vadinamas karamazovišku žmogumi.

Dostojevskis atskleidžia rusų žmogaus esmę taip, 
kaip ją suvokia: rusų žmogus stengiasi ištrūkti iš prieš-
taravimų, išsilaisvinti iš savybių, iš moralės, pasiruošęs 
atsisakyti savęs ir grįžti atgal į anapus, už uždangos, 
už principium individuationis. Šis žmogus nemyli nieko 
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ir myli viską, jis nebijo nieko ir bijo visko, jis nedaro 
nieko ir daro viską. Šis žmogus vėl yra tapęs pirmapra-
de medžiaga, dar neįgijusia formos dvasine substancija. 
Dostojevskis prišaukė iš nebūties šį pabaigos žmogų, šį 
baisų vaiduoklį. Rusų žmogus egzistuoja jau ilgą laiką, 
ir jau seniai jis egzistuoja toli už Rusijos ribų, jis viešpa-
tauja pusėje Europos, ir pastaraisiais metais sprogimas, 
kurio baimintasi, iš dalies nuskambėjo jau gana garsiai. 
Paaiškėjo, kad Europa pavargo, pasirodė, kad ji, apimta 
nostalgijos, norėtų grįžti prie ištakų, norėtų būti per-
kurta, pailsėti, gimti iš naujo. Apie iš Rytų grėsmingai 
artėjantį pavojų, Hesse’s paliudijimu, yra alegoriškai 
perspėjęs senamadiško idealo gerbėjas ir gynėjas kai-
zeris Wilhelmas. Kaizeris nemėgo gerų ir gilių knygų, 
todėl nieko nežinojo apie Karamazovus, bet jo nuojauta, 
Hesse’s įsitikinimu, pasirodė neįtikėtinai teisinga. Tai, 
ko jis bijojo, buvo Karamazovai. Tai buvo Europos užsi-
krėtimas Rytais, tai buvo svaigulingas pavargusios euro-
pietiškosios dvasios grįžimas atgal prie azijietiškos Mo-
tinos, – štai ko jis pagrįstai bijojo, aiškina Hesse. o mes 
prisiminkime azijietiškų bruožų valstietę, sutiktą pake-
liui į Kareną ir tapusia paskutine Klingzoro moterim. 
Tada tie azijietiški bruožai nebeatrodys atsitiktiniai.

Tai, kad vėlyvuosiuose Dostojevskio kūriniuose 
daug patologijos, amoralumo, chaotiškumo apraiškų, 
Hesse’i atrodė tarsi pranašiškas jau artėjančios Europos 
„pabaigos“ vaizdinys. Hesse pastebi, kad pokario vo-
kiečių jaunimui dvasiniu vedliu tampa ne humanistinės 
klasikos reprezentantas Goethe, net nebe Nietzsche, o 
azijietiško chaoso analitikas F. Dostojevskis. Vokiečiams 
pasirodė artimas ir suprantamas karamazoviškas idea-
las, kurį M. Gorkis yra apibūdinęs kaip likiminį žmonijos 
atsidavimą kančiai. Šis idealas nevienareikšmis – tai gali 
būti moderniojo Mefistofelio ir rusiškojo „antžmogio“ 
Ivano Karamazovo nihilizmas, o gali būti krikščioniškojo 
kankinio Aliošos Karamazovo figūra. Dostojevskio pa-
veikslų galeriją Hesse papildė savuoju Klingzoru.

Europos saulėlydžio pranašų esama daug, tačiau 
senosios Europos žlugimas vertinamas skirtingai. Hesse 
teigia, kad ištikimi šventos, taurios praėjusių laikų for-
mos bei kultūros garbintojai žlugimą gali tik sulėtinti, 
o kai jis vis dėlto įvyks – apraudoti. Jiems tasai žlugi-
mas – viso ko pabaiga, tuo tarpu kitiems – tik pradžia. 
Vieniems Dostojevskis – nusikaltėlis, kitiems – šventasis. 
Pirmiesiems Europa bei jos dvasia yra kažkas vienkar-
tinio, stabilaus, neliečiamo, antriesiems tai – tapsmas, 
nepastovumas, amžinoji kaita. Hesse žino, kad, kaip 
ir viską pasaulyje, karamazoviškąjį elementą, azijietiš-
kumą, – prisiminkime azijietiškų personažų Klingzore 
ambivalentiškumą, – chaotiškumą, pirmykštę būseną, 
atavizmą, amoralumą galima vertinti ir pozityviai, ir ne-
gatyviai. Hesse’s manymu, klysta tie, kurie visur įžvelgia 
tik realybę, materialumą ir „Europos saulėlydį“ mato 
artėjant griausmingai – kaip siaubą keliančią katastro-
fą su revoliucijomis, prievarta, žudynėmis, visokerio-
pų ydų įsiviešpatavimu. Visa tai įmanoma, nes visa tai 
rasime Karamazove, o kai turi reikalų su Karamazovu, 
niekada negali žinoti, kuo jis tave nustebins artimiau-
sią akimirką – galbūt mirtinu smūgiu, galbūt jaudinan-
čiu ditirambu Dievo garbei. Jų skirtingi vardai, bet juos 
charakterizuoja ne kokios nors savybės, o pasiruošimas 
bet kada prisiimti bet kokią savybę. Šie žmonės skiria-
si nuo kitų – tvarkingų, nuspėjamų, dorų – daugiausia 
tuo, kad jie nuolat užsiėmę savo siela. Karamazovai pa-
jėgūs padaryti bet kokį nusikaltimą, bet dažniausiai jie 
nusikalsta tik vieną kartą, nes jiems pakanka, kad apie 
nusikaltimą mąstyta, sapnuota, susitaikyta su jo galimy-
be. Tai jų paslaptis. Vertinant klingzorą, svarbi dialogo su 
pasąmone tema, nes Ivano Karamazovo dialogą su vel-
niu Hesse laiko įtaigiai ir vaizdžiai parodytu žmogaus 
dialogu su savo pasąmone. o sugebėjimas suprasti vel-
nią, pasak Hesse’s, tai ir yra tas kelias, kurį mums paro-
dyti pašaukti Karamazovai. Reikia atkreipti dėmesį į tai, 
kad pasąmonė Dostojevskio pavaizduota kaip šėtoniškas 
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pradas – sutramdytas, civilizuotas ir moralus žvilgsnis į 
savo vidų įvertina visa tai, kas nuslopinta, ką nešiojame 
savyje šėtoniška. Tik pažinus, kas slypi mumyse, galima 
keistis, ir tada pasąmonė praras šėtoniškumą.

Išsiaiškinus, koks svarbus Dostojevskio kūrinių vaid-
muo Hesse’i laikotarpiu, kai jis rašė klingzorą, nesunku 
suprasti, kodėl apysakoje skamba „karamazoviškoji“ 
tema. o mūsų dailininkui modernistui liko nedaug – tik 
nutapyti autoportretą ir pasitraukti iš gyvenimo sulau-
kus rudens. Apie tai nepasakojama, tai lieka tik nujau-
čiama dar ir dėl to, kad po Autoportreto jau nebėra ko 
pasakyti, nebelieka prasmės gyventi, nebelieka prasmės 
tapyti, kai į tą apibendrinantį epochos žmogaus portretą 
įdėjai visą save. Ir, pasak naratoriaus, kas matė Autopor-
tretą, negalėjo nepajusti jame slypinčios taiklios to meto 
Europos žmogaus charakteristikos: „Jie sako: tai žmogus, 
ecce homo, pavargęs, godus, laukinis, vaikiškas ir rafinuo-
tas mūsų vėlyvųjų laikų žmogus, mirštantis, mirčiai ne-
sipriešinantis Europos žmogus: subtilus savuoju ilgesiu, 
pasidavęs visokioms ydoms, entuziastingas ir įkvėptas 
žinojimo apie savo pražūtį, pasirengęs bet kokiai pažan-
gai, subrendęs bet kokiam regresui, degimas ir nuovargis 
viename, atsidavęs likimui ir skausmui, kaip morfinistas 
nuodams, vienišas, išsekęs, tarsi atėjęs iš prolaikio, Faus-
tas ir tuo pat metu Karamazovas, žvėris ir išminčius, 
visiškai apsinuoginęs, visiškai be garbėtroškos, kupinas 
vaikiškos mirties baimės ir kartu dėl didžiulio nuovargio 
mirčiai nebesipriešinantis.“ (348–349)

Taigi regime besibaigiančios epochos menininko pa-
veikslą ir galime tik stebėtis, kiek daug savybių jame su-
silydė. Nuo Fausto iki Karamazovo – labai platus spek-
tras, bet net ir to per maža. Faustas jis gal dėl to, kad 
atviras pažangai, kad ir kokia forma ji reikštųsi, ir gal kad 
jam žinomas begalinis ilgesys. Su Karamazovu mūsų he-
rojų visų pirma sieja žvėriškasis pradas, instinktai, tai, 
kas azijietiška ir neprognozuojama. Bet tai dar ne visas 
Klingzoras. Juk analizuojame „pabaigos menininko por-
tretą“ (das Porträt des endzeitkünstlers), ir todėl pabaigos 
nuojauta – ir savo gyvenimo, ir Europos – lemia susitai-
kymą su neišvengiama pražūtimi. Žmogus, žvelgiantis iš 
portreto, pavargęs dvasine prasme; novelėje mes matė-
me jį besipriešinantį, dar nesusitaikiusį su tuo, kas lau-
kia. Portreto žmogus jau suvedė sąskaitas su gyvenimu, 
tai ne tik pasiryžęs, bet ir norintis mirti Europos žmogus, 
jis vienišas, jis vis dar bijo mirties, bet nuovargis, neati-
tinkantis tikrojo amžiaus, gal su kolektyvine pasąmone 
susijęs labai gilių tolimų ištakų pajutimas sutaiko Kling-
zorą su perėjimu į nebūtį.

Šis portretas ir apskritai apysakoje parodytas meni-
ninko tipas nėra nei kritika, nei apologija, o tik laiko do-
kumentas – taip Hesse matė savo epochą bei jos meną, 
taip visa tai ir pavaizdavo. Apie tapymo manierą galima 
būtų kalbėti daug, bet apsiribosiu keliais pastebėjimais. 
Pasakotojas teigia, kad tai idealiai suderintas spalvų kon-
certas, ir, tarsi perteikdamas mačiusiųjų įspūdį, kalba 
apie paskutinį, drąsų kūrėjo bandymą išsivaduoti nuo 
daiktiškumo – veidas tapomas kaip gamtovaizdis, jis de-
formuojamas, jam suteikiama atavistinių bruožų, jis pa-
našus į stabą, todėl galima prielaida apie monomanišką 
savęs garbinimą. Įvairiausios interpretacijos įmanomos, 

jų gali būti daug, teigia naratorius, nesiūlydamas skaity-
tojui kurios nors vienos. Iš dalies galima sutikti su kritiko 
F. Böttgerio teiginiu, kad, nepaisant negatyvių bruožų ir 
asmenybės deformacijos, Klingzorą reikėtų vertinti kaip 
kankinį, kurio misija – išlaisvinti blogio jėgas ir šitaip, są-
moningai ar nesąmoningai, pagreitinti pasaulio atsinau-
jinimo procesą13. Be abejo, Hesse neišvengė nei iliuzijų 
(ypač susijusių su karu), nei utopinių sprendimų (išlais-
vintos blogio jėgos iš tikrųjų niekaip neprisidės prie gėrio 
įtvirtinimo). Bet tai abstrakčios tezės, o šiuo konkrečiu 
atveju modernusis, tarkim, ekspresionistinis, menas nėra 
joks blogis, o tik dėsningas meno raidos rezultatas. Jis gali 
patikti arba nepatikti, kaip ir kiekviena kryptis mene, ir 
vargu ar bus teisinga teigti, kad Hesse šia ar kokia kita 
modernistine kryptimi žavėjosi. Bet konceptualiai būtent 
šis deformuojantis, drastiškai į pojūčius apeliuojantis ir 
humanistinių vertybių nediegiantis menas idealiai atitiko 
tuo metu viešpatavusias „pabaigos epochos“ idėjas.

Būtų neteisinga tvirtinti, kad nuopuolio bei žlugimo 
tendencijos apysakoje neturi jokios atsvaros. Tai protago-
nistas, bet ne autorius, pasmerktas nematyti jokios išei-
ties, autorius-pasakotojas bent jau stengiasi jos ieškoti; 
kitas klausimas, ar sėkmingai. Apysakoje įgyvendina-
mas kontrapunktinis principas, kai žuvimo muzikai (Un-
tergangsmusik) prieštarauja kiti balsai, kiti motyvai. Tiktai 
čia yra vienas neatitikimas – tie kontrapunktinių temų 
reiškėjai su mažom išimtim priklauso kitam kultūriniam 
ratui ir dažniausiai ateina iš Rytų arba iš Azijos. o juk 
esė apie Dostojevskį su ateiviais iš Azijos ir buvo siejama 
didžiausia grėsmė senosios Europos kultūrai. Šitaip šiek 
tiek susimaišo pavojaus skleidėjai ir gelbėtojai. Magas iš 
Rytų, astrologas, taip pat vadinamas Armėnu, – vienas 
jų. Skamba kiniškos pavardės – poetas Hermannas pasi-
vadina Thu Fu, t. y. didžio kinų poeto vardu. Jų skelbia-
ma išmintis humanistiškai orientuota, harmoninga, bet 
ne taip lengvai įdiegiama į bipoliarinį Vakarų pasaulį. 
Vilties motyvas nuskamba, bet Pražūties muzikos neuž-
gožia ir nepaneigia. Jeigu „Europos saulėlydžio“ tema 
būsimuose kūriniuose nebebus prioritetinė, chaosas juo-
se atsivers tokiu mastu, kad rytietiški metodai jau nebe-
atrodys pajėgūs jį įveikti.
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Chaimas Soutine’as nemėgo kalbėti apie skaudžių 
prisiminimų palikusius vaikystės metus, šeimą. 
Kitaip nei Chagallas, jis nepoetizavo vaikystės 

aplinkos, to krašto, kuriame gyveno skurde ir jautė pa-
žeminimus. Kartais netgi atrodo, kad Soutine’as troško 
ištrinti iš atminties vaikystės metus, kai neregėjo nieko 
šviesaus, laimingo.

Dailininkas, pagal jo paties ranka Paryžiaus prefek-
tūroje užpildytus dokumentus, gimė 1893 metais gausioje 
netgi ne siuvėjo, kaip dažniausiai teigiama, o žemiausios 
amatininkų ir apskritai socialinės hierarchijos pakopos 
senų drabužių ir avalynės taisytojo, kitais duomenimis, 
ir vietinės sinagogos patarnautojo Borucho Saliamono 
Soutine’o šeimoje Smilovičių miestelyje netoli Minsko. 
Šiame mažame 1900 m. turėjusiame 2095 gyventojų, bet 
jau nuo XVI a. žinomame LDK miestelyje gyveno įvairių 
tautybių žmonės; greta daugumą sudarančių žydų buvo 
gudų, totorių, rusų, lenkų. Šias žemes daug šimtmečių 
valdė garsios Sapiegų, Zavišų, oginskių, Moniuškų ir ki-
tos įtakingos LDK giminės. Smilovičių centrą puošė daili 
barokinė katalikiška bažnyčia ir greta išaugusio vienuo-
lyno pastatas. Vietinių kapinių paminkluose dar XX a. 
pradžioje vyravo užrašai lotyniškais ir hebrajiškais raš-
menimis. Miestelis buvo įsikūręs tarp didžiulių miškų, 
dauguma jo žydų gyventojų vertėsi amatais ir prekyba. 
Pasak Soutine’o žemiečio, irgi studijavusio tapybą, Samo 
Zarfino, Smilovičiai buvo tipiškas „žydų sėslumo“ zonos 
miestelis, kurio daugelis gyventojų namuose turėjo kny-
gų rusų ir jidiš kalbomis1.

Smilovičiuose gyveno LDK kultūros erdvei įprasta 
religinga žydų bendruomenė, kurios atstovai siekė išsau-
goti amžiais susiklosčiusias religingo gyvenimo tradici-
jas. Netgi neturtingi žydai siuntė gabesnius savo vaikus 
mokytis į Minską ir Vilnių. Taigi modernistinį Vakarų 
meną ir Soutine’o kūrybą gvildenančioje literatūroje su-
kurtas mitas apie Smilovičių ir kitų Litos žydų miestelių 
gyventojų tamsumą ne visai atitiko tiesą, nes dauguma 
vaikų, nors šeimos ir gyveno skurdžiai, įgydavo išsila-
vinimą paplitusiose šiame regione žydų religinėse mo-
kyklose.

Soutine’o šeimos skurdas paaiškinamas menkai ap-
mokamu šeimos galvos darbu ir didžiule – vienuolikos 
vaikų – šeima, kurią tėvui buvo sunku išlaikyti. Motina 
Sara kaip įmanydama sukosi, stengdamasi išmaitinti 
gausią šeimą. Chaimas buvo dešimtas vaikas šeimoje. Jo 
vardas hebrajiškai reiškia „gyvenimas“. Būsimojo daili-
ninko tėvas buvo despotiškas, šiurkščiai elgėsi su neklus-
niais vaikais, mušdavo prasižengusius ir labiausiai nuo 
to kentėjo nenuolankus maištingas Chaimas, kuris degė 

nuodėminga, Antrajam Įsakymui nusižengiančia aistra 
dailei. Todėl šeimoje jis jautėsi nesaugus, dažnai ieškojo 
prieglobsčio gamtoje.

Dėl skurdžios aprangos ir vaikų pajuokų Chaimas 
nemėgo mokyklos ir apskritai kolektyvinio gyvenimo, 
buvo svajų pasaulyje užsisklendęs vienišius. Dešimties 
metų pradėjo aistringai piešti viskuo, kuo galėjo ir kur 
galėjo. Namo sienos buvo išmargintos piešiniais anglimi. 
Iš pradžių tėvas toleravo šį sūnaus potraukį, tačiau kai 
Chaimas slapta pradėjo iš namų vogti pinigus ir virtuvės 
indus, kad galėtų nusipirkti dažų ir spalvotų pieštukų, 
buvo žiauriai tėvo ir vyresniųjų brolių baudžiamas. Il-
gainiui sūnų visiškai užvaldžiusi nuodėminga ir švent-
vagiška piešimo aistra vis labiau piktino ortodoksinių 
pažiūrų tėvą. Litvakų bendruomenėje toks iššūkis pa-
matinėms doro tradicinio judaizmo nuostatoms nega-
lėjo nesukelti reakcijos. Eretiška Chaimo tapybos aistra 
įžiebė nuolatinius konfliktus su tėvu, kuris svajojo, kad 
gabumais ir nuovokumu išsiskiriantis Chaimas taptų 
rabinu arba respektabiliu amatininku ir padėtų išlaiky-
ti vos galus suduriančią šeimą. Žydas ir dailė tėvui buvo 
nesuderinami dalykai. Vėliau vienas jo sūnų vis dėlto 
tapo išsvajotu rabinu.

Po konfliktų su tėvu ir vyresniaisiais broliais Chai-
mas periodiškai bėgdavo iš namų, vasaromis bastydavo-
si po gražius apylinkių miškus. Tačiau badas pargindavo 
į namus ir naktimis slapčia jis vėl naršydavo virtuvėje 
ieškodamas ko pavalgyti. Vėliau, jau gyvendamas Pran-
cūzijoje, per plenerus, kaip ir vaikystėje, jis mėgo klajo-
ti miškingomis apylinkėmis ieškodamas „tikrų“ moty-
vų, pirmiausia vaikystės aplinką primenančių galingų 
medžių, jo dvasiai artimų miškų. Miškai ir didžiuliai 
medžiai buvo tai, ko jis labiausiai ilgėjosi iš vaikystės. 
Jam, kaip niekam kitam iš didžiųjų modernistinio meno 
meistrų, kūrybos procese buvo svarbus tiesioginis san-
tykis su gamta.

Trylikos metų Chaimas Minske pradėjo dirbti fo-
tografo retušuotoju ir kartu su draugu Kikoine’u lankė 
vietinę dailės mokyklą, kur jam dėstė Jakobas Kruegeris. 
Nuobodus ir monotoniškas kruopštumo reikalaujantis 
fotografijų retušavimas visam gyvenimui įskiepijo im-
pulsyvaus charakterio Chaimui nemeilę piešiniui. Mins-
ko dailės mokykla gabaus jaunuolio poreikių nepaten-
kino. Būdamas šešiolikos, jaunystės draugų Kikoine’o 
ir Zarfino liudijimu, Chaimas paprašė vieno seno žydo 
papozuoti ir padarė jo piešinį. Kitą dieną tai sužinoję 
tvirto stoto pozuotojo sūnūs dėl ortodoksinio judaiz-
mo šalininkų išpažįstamo draudimo vaizduoti gyvus 
padarus (nes tai tik Dievo funkcija) būsimąjį dailininką 

A n t a n a s  A n d r i j a u s k a s

Nuodėminga tapybos aistra
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žiauriai sumušė ir paliko leisgyvį ant žemės. Šis smurto 
proveržis traumavo vaikino psichiką, be to, dėl asociacijų 
su žydų misticizmui būdingu bibliniu aukojimo ritualu, 
paženklino jo kūrybą, kurioje smurtas, pažeminimas ir 
paveikslus užliejanti dramatiška skaistaus kraujo spalva 
tapo bene svarbiausiais leitmotyvais.

Už patirtą smurtą Soutine’as netrukus gavo tais lai-
kais nemažą kompensaciją rubliais, ir, nepaisydamas 
tėvo norų, visiems laikams nutraukęs ryšius su štetlu, 
išvyko su Kikoine’u tęsti dailės studijų į senąją Lietu-
vos sostinę, žydų vadinamą Šiaurės Jeruzale. Taip ne-
seniai išgyventa tragedija virto palaima, nes jiedu jau 
prieš dvejus metus buvo nusprendę vykti į Vilniaus 
piešimo mokyklą. Soutine’as atvyko į šį pirmąjį jo gy-
venime tikrą miestą su daugybe puikių architektūrinių 
ansamblių, žydų sinagogų, kai jam buvo septyniolika. 
Vilniuje jis susipažino ir ilgam susidraugavo su Pinchu-
su Krémègne’u.

V I L N I AU S  P E R I O d A S
Pabėgimas į Vilnių 1910 metais buvo demonstratyvus 
ryšių su despotišku tėvu ir šeima nutraukimo aktas. 
Chaimas spontaniškai siekė išsivaduoti iš tradicinei žydų 
bendruomenei būdingo mentaliteto, amžiais susiklos-
čiusių griežtų talmudizmo nuostatų. Vilnius Soutine’ui 
buvo pirmas, palyginti su Minsku, svarbus kultūros cen-
tras. Jame po masinių 1905 metų protestų bangos išryš-
kėjus liberalesnėms vidaus politikos tendencijoms XX a. 
pradžioje vyko intensyvus kultūrinis bei meninis lietu-
vių, lenkų, rusų, žydų, gudų ir kitų tautų gyvenimas.

Vilniaus piešimo mokyklą 1866 m. buvusio Vilniaus 
universiteto pastatuose įkūrė Peterburgo dailės akade-
mijos auklėtinis Ivanas Trutnevas (1827–1912). Baigęs 
studijas, jis daug keliavo po Prancūziją, Italiją, Vokietiją, 
Austriją, olandiją, Belgiją, lankėsi garsiuose Vakarų Eu-
ropos muziejuose ir kaip įgaliotas ekspertas padėjo gar-
siam kolekcininkui P. Tretjakovui supirkinėti dailininkų 
paveikslus. Grįžęs į Rusiją, 1866 m. buvo paskirtas pieši-
mo ir dailyraščio mokytoju Vilniaus švietimo apygardai 
priklausiusioje Vitebsko berniukų mokykloje. Iš ten ne-
trukus buvo pakviestas į Vilnių įkurti piešimo mokyklą. 
Trutnevo atsiradimas Vilniuje buvo neatsitiktinis, nes 
po XIX a. Lietuvoje įsiliepsnojusių sukilimų ir Vilniaus 
universiteto uždarymo Rusijos imperijoje gyvavo daug 
represinių nuostatų, viena iš kurių Lietuvos teritorijoje 
leido dėstyti tik patikimiems išeiviams iš centrinių Rusi-
jos teritorijos gubernijų.

Pateikęs darbus Peterburgo dailės akademijai (jo 
darbai pelnė kelis Akademijos aukso ir sidabro meda-
lius), 1869 m. Trutnevas gavo akademiko titulą. Kilęs iš 
baudžiauninkų šeimos ir tarp paprastų valstiečių augęs 
Trutnevas jautė simpatiją vargšų vaikams ir juos globojo. 
Jis iš esmės ėmėsi mokyklos organizavimo darbo, labai 
atsakingai žvelgė į pedagogų kolektyvo formavimą ir 
nuoseklių mokymo programų bei akademinės tapybos 
nuostatų diegimą. Neatsitiktinai jo vadovaujama mokyk-
la greitai tapo viena geriausių imperijoje. XX a. pradžioje 
Vilniaus piešimo mokykloje, kai į ją atvyko Soutine’as 
ir Kikoine’as, greta akademiko Trutnevo dėstė ir jauni 

pažangių pažiūrų Peterburgo dailės akademijos auklėti-
niai. Jie orientavosi į naujus Vakarų Europos, ypač pran-
cūzų, dailės procesus ir juos remiančius pažangius to 
meto meno leidinius Мир искусства, Аполлон, Золотое 
руно. Tokių nuostatų laikėsi ir labiausiai mokinių mylimi 
dėstytojai: nuo 1899 m. pradėjęs dirbti Ivanas Rybakovas, 
Sergejus Južaninas ir nuo 1912 m. pradėjęs dėstyti puikus 
pedagogas Nikolajus Sergejevas-Korobovas.

„Žydų ir Europos meno istorijoje, – rašė Jerzy Ma-
linowskis, – ši mokykla yra fenomenali, todėl tyrinėji-
muose kartais vadinama Meno akademija. Jauni žydai, 
daugiausia iš rytinių buvusios Žečpospolitos žemių, ku-
riems mokyklos neretai buvo neprieinamos, atvažiuoda-
vo į Vilnių mokytis pas Trutnevą. Jie tapo įžymiausiais 
mokyklos auklėtiniais, Prancūzijoje, Vokietijoje ar Ame-
rikoje užėmusiais aukštas menines pozicijas.“2 Kadangi 
Vilniaus piešimo mokykla Rusijos imperijoje garsėjo ne 
tik demokratiškumu, tolerancija įvairių tautybių moki-
niams, aukštu profesiniu lygiu, bet ir orientacija į naujau-
sius prancūzų dailės laimėjimus, Soutine’o ir jo draugo 
Kikoine’o veržimasis į Šiaurės Jeruzalę buvo supranta-
mas. Tačiau konkursinis stojimas į mokyklą buvo nelen-
gvas. Pasak studijų draugų ir biografų, per stojamuosius 
egzaminus susijaudinęs drovus Soutine’as sutriko ir pir-
mą kartą nesugebėjo deramai atlikti privalomų pieši-
mo su geometrinių figūrų perspektyvomis susijusių už-
duočių. Sužinojęs nepatenkinamus egzamino rezultatus, 
Chaimas puolė į neviltį, maldavo Rybakovo ir mokyklos 
direktoriaus Trutnevo leisti perlaikyti. Jo entuziazmas pa-
darė įspūdų ir po konsultacijų bei pakartotinio egzamino 
jaunuolis buvo priimtas. Tai buvo vienas laimingiausių jo 
ankstyvojo gyvenimo tarpsnio epizodų. Pastebėjęs Chai-
mo jautrumą ir atsidavimą kūrybai, Rybakovas ėmė jį 
globoti. Vos įstojęs į piešimo mokyklą, Chaimas fanatiškai 
pasinėrė į dailės studijas. Siekdamas palengvinti varga-
nas savo gyvenimo sąlygas, Vilniuje, kaip ir Minske, jis 
periodiškai užsidirbdavo retušuodamas fotografijas.

Mylimiausias Soutine’o dėstytojas buvo plačių de-
mokratiškų pažiūrų, tarsi iš Antono Čechovo knygų at-
ėjęs rusų inteligentas Rybakovas, kuriam buvo svetimas 
rusiškas šovinizmas. Greta tapybos ir skulptūros 1895–
1898 m. Peterburgo dailės akademijoje gavęs papildomą 
pedagoginį išsilavinimą, šis plačių humanitarinių inte-
resų žmogus buvo ne tik artimiausias Trutnevo patikėti-
nis, bet ir talentingas tapytojas, Vilniaus meno draugijos 
vadovas, su simpatija žvelgęs ir į lietuvių, lenkų, žydų 
dailės atgimimo procesus. Rybakovas per dailės užsi-
ėmimus daug dėmesio skyrė naujausioms modernaus 
Vakarų meno tendencijoms aptarti, siekė įdiegti moder-
nias dailės dėstymo metodikas; skaitė šiomis temomis 
viešas paskaitas įvairių Vilniaus draugijų renginiuose, 
organizavo modernios pakraipos parodas, į kurias kvietė 
įvairių kraštų dailininkus. Kai po Trutnevo mirties Ryba-
kovas kurį laiką ėjo direktoriaus pareigas, daugelis buvo 
įsitikinę, kad tik jis gali tapti mokyklos vadovu, tačiau 
šis perdėm liberalus ir politiškai „nepatikimas“ žmogus 
ministerijoje nebuvo patvirtintas. Tuomet jis išėjo ir po 
mokinių maišto atidarė savo mokyklą.

Rybakovas žavėjosi prancūzų impresionistų, post-
impresionistų tapyba, japonizmu, tapė gaivius skaidrių 
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impresionistinių spalvų Vilniaus apylinkių peizažus. Jis 
skatino ir savo mokinius tapyti peizažus iš natūros perio-
diškai juos išvesdamas į gamtą. Šios pamokos Soutine’ui 
ir Kikoine’ui paliko šilčiausius prisiminimus. Vilniaus 
piešimo mokykloje turtingų miestiečių vaikams buvo 
rengiami vakariniai piešimo kursai, į kuriuos ateidavu-
sios puošniai apsirengusios bajoriškos kilmės atžalos 
nuskurdusį Chaimą ir jo draugus vertė dar aštriau jausti 
savo marginalumą.

Vilnius Soutine’ui buvo šviesesnis nei gimtieji Smi-
lovičiai ar Minskas ne tik todėl, kad čia atrado savo pa-
šaukimą, bet ir dėl to, kad čia pirmą kartą jis pasijuto 
laisvas. Pagaliau Chaimas išsivadavo iš socialinių kon-
vencijų, religinės bendruomenės primetamų apribojimų 
ir gyveno vieninteliame jam svarbiame meno pasaulyje. 
Vilniuje su kitais penkiais dailės mokyklos mokiniais 
gyveno senyvos moters namuose. Šis ištįsęs ilgu kaklu 
liesas jaunuolis išsiskyrė iš bendraamžių ne tik negra-
biais judesiais, bet pirmiausia atsakingu požiūriu į pasi-
rinktą profesiją, neįtikėtinu darbštumu. Dailininko ins-

tinktas buvo toks galingas ir visa aprėpiantis, 
kad užgožė ir nustūmė į periferiją visa kita. 
Jau Vilniuje pradėjo ryškėti ypatingi Soutine’o 
kūrybos proceso bruožai. Tapydamas jis visiš-
kai įsijausdavo, užsimiršdavo ir tarsi nieko kito 
neregėdavo ir negirdėdavo. Šis atsidavimas kū-
rybai žavėjo Rybakovą, ir jis paliko ryškiausią 
pėdsaką mokinio tapymo proceso sampratoje, 
dailės prioritetų tapsme. Meistras mokė Chai-
mą pasitikėti savo akimis ir juslėmis, kaip ir 
Trutnevas, skatino mokinių darbą už dirbtuvės 
sienų. Vilniaus kūrybinėje evoliucijoje stipriau-
sią poveikį Chaimui turėjo Camille’is Corot, 
kurio liaudiškus motyvus ir šiltus prislopintus 
tonus jis mėgdžiojo ankstyvuosiuose paveiks-
luose. Tuomet jo kūryboje vyravo natiurmortai 
ir paveikslai gamtos motyvais.

Senojoje Lietuvos sostinėje pradėjo ryškėti 
kultūriniai jaunuolio interesai: meno istorijos 
ir teorijos paskaitų klausymas neliko be pėdsa-
kų. Išvaizdus jaunuolis pradėjo lankytis teatre, 
daugiau skaitė literatūros ir poezijos knygų, 
užmezgė meilės romaną su jauna aktore, vėliau 
pradėjo draugauti su išsilavinusia žydų kilmės 
mergina, dantisto Reflkesso dukra. Ši kultūrin-
gų žmonių šeima jį globojo, padėjo materia-
liai, leido skaityti namų bibliotekos knygas. 
Vilniuje pirmą kartą gyvenime Chaimas galėjo 
visa širdimi atsidėti jį užvaldžiusiai tapymo 
aistrai. Pasak Kikoine’o, savo puikiai ištapytais 
liūdnais paveikslų motyvais jis pranokdavo ki-
tus mokinius. Būtent Vilniaus meno mokykloje 
Soutine’as pradėjo skleistis kaip daug žadantis 
tapytojas. Tuomet daugelis jaunų žydų kilmės 
dailininkų ėmė svajoti išvykti į Paryžių – de-
mokratiškų kultūros tradicijų centrą, kuris vi-
liojo taip trokštamomis šlovės ir pripažinimo 
perspektyvomis.

Jau Vilniuje išryškėjo vienas Soutine’ui 
būdingas santykio su savo kūriniais bruožas. 

Kadangi dažnai dirbo atvirame ore, tapomus ar nuta-
pytus paveikslus, visuomet nešiodavosi prisispaudęs, 
kruopščiai slėpdamas nuo pašalinių akių. Tai tikriau-
siai buvo jaunystėje įskiepyto požiūrio į nuodėmingą 
aistrą, patirto smurto ir patyčių dėl susižavėjimo daile 
pasekmės. Todėl jo drabužiai amžinai būdavo ištepti 
dažais. Iš ankstyvojo vilnietiško kūrybos periodo iš-
liko nedaug kūrinių, tačiau keli pilkšvai rudų spalvų 
natiurmortai – natiurmortas su muilu, natiurmortas su 
citrina – liudija, kad jie nutapyti tuomet Vilniaus pie-
šimo mokykloje viešpatavusios akademinės tradicijos 
įtakoje. Gaila, kad neturime išlikusių jo gyvoje gamto-
je, Vilniaus priemiesčiuose tapytų peizažų, kurie leistų 
daugiau pasakyti apie tuometinę jo meninės raiškos 
priemonių skalę, kolorito jausmą. Profesoriaus Antano 
Miškinio kolekcijoje mano matytas išlikęs Soutine’ui 
priskiriamas Vilniaus periodo paveikslas, nutapytas 
prastos kokybės dažais ant senos nekokybiškos drobės, 
liudija ne tik apie jaunuolio talentą, bet ir skurdą. Jo 
talentas neliko nepastebėtas ir miesto inteligentų – jie 

AMEDEo MoDIGLIANI. chaimo soutine’o portretas, 1917
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surinko jaunam dailininkui pinigų pigiam bilietui į Pa-
ryžių. Sėdęs į traukinį, jis visiems laikams paliko senąją 
Lietuvos sostinę, turėdamas vieną aiškų tikslą: atsisvei-
kinus su praeities apribojimais, atsiduoti nuodėmingai 
tapybos aistrai.

P I R M I E J I  M E TA I  PA R y Ž I U J E
Įvairiuose tekstuose nurodomos skirtingos Soutine’o at-
vykimo į Paryžių datos, tačiau realiausia, matyt, yra 
1913 metų birželio 14 diena. Atvykęs į Paryžių, jis kartu 
su Kikoine’u surado anksčiau atkeliavusį Krémègne’į ir 
apsigyveno kartu su juo skurdžiame Paryžiaus rajone 
Monparnase neturtingų dailininkų kolonijoje La ruche 
(avilys), Danzigo gatvėje kairiajame Senos krante. Čia 
rekonstruotame apskritos formos pastate buvo įkurta 
daugybė nedidelių dirbtuvių, kuriose glaudėsi daugiau-
sia neturtingi dailininkai emigrantai. avilys tapo tikru 
ir svarbiausiu l’ecole de Paris lopšiu, iš kurio išėjo arba 
buvo tiesiogiai susiję daugelis garsiausių to meto avan-
gardinės pakraipos dailininkų. Soutine’o kaimynai čia 
buvo Marcas Chagallas, osipas Zadkine’as, Moišė Kis-
lingas, Aleksandras Archipenko, oskaras Meščianino-
vas, Emmanuelis Mané-Katzas, Jacobas Epsteinas, Diego 
Rivera ir daugybė kitų. Nemokėdamas prancūzų kalbos, 
Soutine’as sunkiai integravosi į naują aplinką, gyveno 
skurdžiai, šliejosi prie avilyje besitelkiančių iš Litos atvy-
kusių žydų kilmės dailininkų, dauguma kurių iš pradžių 
susikalbėjo jidiš, rusų arba lenkų kalbomis. Soutine’as 
dar ilgai kalbėjo prancūzams sunkiai suprantamu pran-
cūzų, jidiš ir rusų kalbų mišiniu.

Apie Avilio atmosferą Chagallas rašė: „Taip buvo va-
dinama šimtas mažyčių dirbtuvių, išsidėsčiusių skvere 
prie Vožirar bokštų. Čia gyveno įvairiatautė meninė bo-
hema. Rusų dirbtuvėse graudžiai raudojo apsinuoginusi 
pozuotoja, italų – dainavo pritariant gitarai, žydų – karš-
tai ginčijosi, o aš sėdėjau vienas, priešais žibalinę lempą. 
Aplinkui paveikslai, drobės ir ne drobės, o mano staltie-
sės, paklodės, naktiniai baltiniai, supjaustyti į gabalus ir 
užtempti ant porėmių.“3 Netrukus iš internacionalinio 
Avilio išsiliejo antroji l’ecole de Paris banga, iškėlusi dau-
gelį didžiųjų meistrų, savo talento jėga ir drobių įtaigu-
mu nustelbusių kitas dailininkų grupuotes.

Pirmieji gyvenimo Paryžiuje metai Soutine’ui buvo 
klaikaus skurdo metai: alkanas jaunuolis valandų valan-
das stoviniuodavo prie Monparnaso kavinių, laukda-
mas, kol kas pavaišins. Retkarčiais užsidirbdavo atlik-
damas įvairius atsitiktinius darbus: pozuodamas japonui 
Tsuguharu Fujitai ir iš Lenkijos atvykusiam Kislingui, 
kraudamas prekinius vagonus Monparnaso stotyje ar 
baržų krovinius Senos pakrantėse, dulkindamas pasi-
turinčių paryžiečių kilimus, dirbdamas nešiku stotyje, 
darbininku Renault automobilių gamykloje, dekoruotoju 
automobilių salone Grand Palais. Pirmojo pasaulinio karo 
metais dailininkas kasė tranšėjas. Ir visą laiką tapė.

Gyvendamas Paryžiuje, Soutine’as tarsi siekė ištrinti 
iš atminties skaudžią praeitį, kuri jį baugino, traumavo. 
Jis nepaliko jokių užrašų apie ankstyvąjį savo gyvenimo 
tarpsnį Smilovičiuose, Minske. Netgi badmečiu tėvynėje 
jis, kitaip nei draugai, nesiuntė siuntinių savo badaujan-

tiems artimiesiems. Šviesesni prisiminimai susiję tik su 
Vilniuje praleistais dailės studijų metais. Kai draugai ar 
nepažįstami žmonės jį klausdavo, iš kur jis kilęs, jis daž-
niausiai atsakydavo: iš Lietuvos, Vilniaus.

Iš pradžių šiame spalvingame ir kontrastų kupina-
me didmiestyje jausdamasis nejaukiai, dailininkas glau-
dėsi prie jam pažįstamos ir dvasiškai artimesnės kalbi-
nės aplinkos. Taip jis natūraliai įsiliejo į žydų emigrantų 
iš įvairių Centrinės ir Rytų Europos regionų bendriją 
ir daugiausia bičiuliavosi su iš Litos kilusiais dailinin-
kais Pinchusu Krémègne’u, Micheliu Kikoine’u, Marcu 
Chagallu, Jacques’u Lipchitzu, Emmanueliu Mané-Kat-
zu, Jacobu Epsteinu, Léonu Indenbaumu, oskaru Meš-
čianinovu ir kitais. Vėliau bendravo su Pablo Picasso, 
Fernand’u Léger, Robertu Delaunay, Marie Laurencin, 
skulptoriais osipu Zadkine’u, Aleksandru Archipenko, 
Chana orlova, poetais Blaise Cendraru, Maxu Jacobu, 
kompozitorium Eriku Satie, tačiau nerisidėjo prie jokio 
modernistinio sąjūdžio.

1913 metais iš Druskininkų kilęs skulptorius 
Jacques’as Lipchitzas supažindino Soutine’ą su iš Ita-
lijos atvykusiu žydų kilmės Amedeo Modigliani, kuris 
jau buvo išskirtinė, originalumu garsėjanti Monparnaso 
dailininkų bendrijos figūra. Modigliani, išvydęs avilyje 
aistringai tapantį Soutine’ą, buvo pavergtas drovios jo 
šypsenos. Jį sužavėjo ne tik kūrybinė tapytojo aistra, 
bet ir tai, kad jis tapė išsirengęs, bijodamas ištepti vie-
nintelius savo drabužius. Modigliani iškart įvertino ne-
eilinį šio negrabaus devyniolikmečio talentą. Soutine’o 
pažintis su Modigliani tapo vienu svarbiausių jo gyve-
nimo įvykių – jis surado bičiulį ir dvasios brolį, apie 
kokį tik galėjo svajoti. Modigliani nuolatiniuose nepri-
tekliuose gyvenančiam draugui padėjo kuo tik galėjo, 
dalijosi paskutiniais pinigais, rūpinosi estetiniu jo la-
vinimu; siekė, kaip vyresnis ir labiau gyvenimą pažįs-
tantis, aptašyti šį iš atokios provincijos atvykusį imlų 
grožiui grynuolį.

K O N T R AV E R S I š K O S  A S M E N y b ė S 
b R U O Ž A I  I R  C h A R A K T E R I O 
P O V E I K I S  K ū R y b A I
Šioje gyvenimo negandų blaškomoje ir tarsi iš prieštara-
vimų suaustoje asmenybėje keistai derėjo sunkiai sude-
rinami bruožai: drąsa, nusižeminimas, vergiškas nuolan-
kumas, nežabotas barbariškumas, desperacijos kupini 
išdidumo, nenuolankumo protrūkiai ir skausmingo sie-
los klyksmo skleidžiamas lyrizmas, egzaltacija, dvasios 
artistiškumas ir vidinis muzikalumas. Kita vertus, greta 
psichologinių nevisavertiškumo kompleksų skleidėsi ir 
išskirtinės savo kūrybos vertės suvokimas. Daugelį metų 
artimai bendravęs Lipchitzas prisipažino, kad Soutine’as 
jam nuo pažinties pradžios iki gyvenimo pabaigos taip ir 
liko neįminta mįslė; nepaaiškėjo, ar ši, jo žodžiais tariant, 
iš priešingų „impulsų“ suausta asmenybė buvo geras ar 
blogas žmogus; jis taip ir nesugebėjo išsiaiškinti, kaip su 
juo elgtis – mylėti, gailėtis ar neapkęsti.

Sklaidant artimiausių draugų ir mylėjusių moterų 
prisiminimus, analizuojant įvairiose gyvenimo situacijo-
se išryškėjusius jam tokius būdingus spontaniškus poel-
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gius, į akis krinta daug jautriai, užsisklendusiai asmeny-
bei būdingų bruožų. Tai – vienas mįslingiausių, neretai 
demonizuojamų XX a. tapytojų.

Soutine’ą pažinoję žmonės vertino jį labai skirtingai. 
Iš jo spalvingo gyvenimo istorijos be vargo galima pri-
sirankioti daugybę tokių įvairių liudijimų ir faktų, kad 
sunku net įsivaizduoti, jog kalbama apie tą patį žmogų. 
Tad koks gi iš tikrųjų buvo Soutine’as? Iš kur plaukia tas 
stulbinantis jo charakterio savybių, elgesio reakcijų ap-
rašinėjimo ir vertinimo kontraversiškumas? Atsakymų į 
šiuos klausimus, matyt, reikia ieškoti pirmiausia sudė-
tingoje jo kūrybinėje biografijoje.

Daugelis artimiau pažinojusių draugų liudija, kad 
Soutine’as nuo jaunystės iki gyvenimo pabaigos gyve-
no šia diena, nesirūpino savimi, reguliariu maitinimosi 
režimu, normaliomis gyvenimo sąlygomis. Jis tiesiog 
degino savo gyvenimą, lėtai, tačiau neišvengiamai judė-
damas į susinaikinimą. Alkoholis jam, kaip ir Modigliani 
bei Utrillo, padėjo įveikinėti psichologines nepasitikėji-
mo savimi užtvaras, suteikdavo galimybę nors trumpai 
užsimiršti ir pabėgti nuo nuolatos slėgusios įtampos ir 
skaudžių išgyvenimų, kartu nors iliuziškai vaduotis iš 
jaunystėje įgytų psichologinių kompleksų.

Ilgai gyvendamas nuožmiomis išlikimo sąlygomis, 
Soutine’as nejautė stabilumo, nuolatos blaškėsi, ieško-
damas ramesnės aplinkos – tarsi persekiotojų užguitas 
žvėris. Skaudžiai išgyvendamas menkiausias nesėkmes, 
jis buvo linkęs į periodiškai pasikartojančias depresijas ir 
savižudybę. Lipchitzas prisimena ir kitų minimą atvejį 
Pirmojo pasaulinio karo pradžioje, kai draugai Soutine’ą 
ir Krémègne’į paskutinę akimirką tiesiog ištraukė iš 
kilpos, kai jie, nukamuoti neišbrendamo skurdo ir ne-
vilties, ruošėsi pasikarti. Apie dailininką persekiojusią 
savižudybės, destrukcijos (savo kūrinių naikinimo) ir 
savidestrukcijos maniją užsimena daugelis su juo arti-
miau bendravusių žmonių. Soutine’as daug nuožmiau 
nei jo kolegos Modigliani ir Chagallas elgėsi su tais 
paveikslais, kuriuos laikė nepavykusiais. Įniršęs, tarsi 
proto aptemimo būsenoje juos pjaustydavo, draskydavo 
ir kitaip niokodavo. Vienai jaunai prancūzų tapytojai, 
kurią dailininkas įsileido į savo dirbtuvę ir rodė savo 
paveikslus (o tai darydavo labai retai), jis švelniu bal-
su aiškino: „Visa tai, ką jūs regite čia, nieko neverta... 
tačiau vis dėlto tai yra kažkas geresnio nei Modigliani, 
Chagallo ir Krémègne’io paveikslai. Norėčiau vienąkart 
sunaikinti savo paveikslus, tačiau jie yra perdėm bjau-
rūs, kad ryžčiausi tam.“4 Pasakojama, kad praturtėjęs 
dailininkas netgi išpirkdavo tuos ankstyvuosius darbus, 
kuriuos laikė nevertais savo talento, vien tam, kad ga-
lėtų sunaikinti.

Vargu ar galima laikyti Soutine’ą intelektualiu dai-
lininku, nors jis turėjo neklystantį tikros tapybos pojūtį 
ir aiškius meninius prioritetus. Jis neįgijo sistemingo hu-
manitarinio išsilavinimo, jo meno istorijos žinių pagrin-
dai buvo suformuoti Vilniaus piešimo mokyklos moky-
tojų ir koreguojami Paryžiuje bendraujant su Modigliani, 
Meščianinovu ir kitais bohemos atstovais, kolegomis, 
poetais, muzikais, lankantis muziejuose, parodose, ko-
legų dirbtuvėse. Tenka pripažinti, kad bene svarbiausia 
formuojantis jo Vakarų meno istorijos vizijai buvo nuo-

latinė muziejinių studijų patirtis ir diskusijos meno is-
torijos klausimais su įvairiais Paryžiaus meno pasaulio 
žmonėmis.

Tačiau, kita vertus, negalima jo laikyti ir neišprusu-
siu, grynai gaivališkos spontaniškos prigimties dailinin-
ku, nors tokio stereotipo esama. Gerai Soutine’ą pažino-
jęs Arbit Blatas savo prisiminimuose sugriauna daugelį 
Paryžiaus bohemai skirtose knygose išplitusių mitų apie 
tariamą dailininko laukiniškumą, šiurkštumą ir prisi-
mena jį kaip jautrų žmogų, subtilaus meninio skonio 
asmenybę. „Beveik visi, – rašo Arbit Blatas, – vaizduoja 
jį kaip šiurkštų necivilizuotą storžievį visose srityse, iš-
skyrus tapybą. Iš tiesų jis dievino poeziją. Nors prancūzų 
kalbą mokėjo vidutiniškai, Baudelaire’as buvo didžioji jo 
paguoda.“5 Kiti draugai liudija, kad jis dievino Fiodorą 
Dostojevskį ir Puškiną.

Gvildendamas Soutine’o asmenybės fenomeną, ne-
jučiomis prisimeni ir subtilaus psichologo Friedricho 
Nietzsche’s genijaus sampratą: jis teisino savivalę ir begė-
dišką egoizmą, lygino genijų su pikta, demoniška esybe, 
kentauru, pusiau žvėrimi, pusiau žmogumi, pasidabi-
nusiu angelo sparnais. Tačiau greta demoniškojo prado 
(amžininkų dažnai priskiriamo Soutine’ui) genialioje as-
menybėje Nietzsche įžvelgė kažką infantilaus, vaikiško, 
patologiško, lengvai pažeidžiamo. Iš čia kyla požiūris 
į genijų kaip tobuliausią ir kartu gedimams jautriausią 
mechanizmą.

Soutine’o nuotaikos, požiūris į save, santykiai su ki-
tais žmonėmis patirdavo keisčiausių metamorfozių, to-
dėl skirtingi žmonės dailininko asmenyje neretai įžvelg-
davo priešingas savybes, greta neabejotinai pozityvių 
bruožų regėjo ir tamsius demoniškus, atstumiančius. 
Vieni pabrėždavo jo atviro vyriško tamsiais gražiais 
plaukais veido taurumą, apibūdindavo kaip ryžtingą, 
nenuolankią asmenybę, stojiškai priimančią likimo iš-
šūkius, vaizdavo kaip drąsų socialiai angažuotą žmogų. 
Šiam teiginiui patvirtinti primenama, kad prasidėjus Pir-
majam pasauliniam karui Soutine’as įsirašė į savanorius, 
o įsiliepsnojus Antrajam – atsisakė pasitraukti į saugias 
JAV, irgi užsirašė savanoriu, tačiau nebuvo priimtas dėl 
sveikatos.

Kitiems Soutine’as atrodė užguitas, nedrąsus žmo-
gus, vengęs bet kokių kontaktų. Dažnai buvo pasakoja-
ma apie spontaniškas tapytojo reakcijas, nes jis sutrikęs 
rausdavo kaip virtas vėžys, žvelgdavo į pašnekovą išplė-
tęs nuostabos ir liūdesio kupinas akis, nervingai grakš-
čiais pirštais glostydavo ilgą kaklą, veidą ir pro dantis 
murmėdavo sunkiai suprantamus žodžius. Kai kas gre-
ta naivaus, vaikiško, iškart nuginkluojančio patiklumo, 
nuoširdumo, drovumo, jautrumo įžvelgdavo storų lūpų 
išduodamą jausmingumą. Buvo ir tokių, kurie vaizdavo 
Soutine’ą kaip atitrūkusį nuo tikrovės, svajų pasaulyje 
paskendusį romantiką, humanistą, ištikimą maksimalis-
tiniams savo idealams, nepraktišką, netgi pusiau pami-
šusį genijų, pabrėžė užuojautą paprastiems skriaudžia-
miems žmonėms, gailestingumą.

Su Soutine’u bendravę žmonės užsimindavo ir apie 
negatyvius, atstumiančius, plebėjiškus veido, charak-
terio, elgesio bruožus, potraukį svaigalams, tapytoją 
nuolatos supantį chaotiškumą, netvarką, atsainų po-
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žiūrį į asmeninę higieną. Buvo net tokių, kurie kalbėjo 
apie Soutine’o nusisukimą nuo senų draugų, išpuikimą, 
egoizmą, nejautrumą, nuožmumą. Netgi vaizdavo dai-
lininką kaip pabaisą plačia nosimi, storomis grimasos 
iškreiptomis lūpomis, kaip atžagariai sporadiškai rea-
guojantį laukinį žvėrį, šokiruojantį aplinkinius išsišokė-
lišku, egoistišku nejautrumu. Čia vertėtų priminti vieną 
itin draugus šokiravusį epizodą. Tuomet, kai Soutine’as 
jau buvo praturtėjęs ir gerai kolekcininkų vertinamas 
autorius, Lipchitzas per savo pažįstamus iš Lietuvos 
perdavinėjo pinigus Lietuvoje skurstantiems giminai-
čiams ir apie tokią galimybę užsiminė Soutine’ui, saky-
damas, kad jis kartu gali perduoti pinigų savo vargs-
tantiems tėvams ir broliams Smilovičiuose. Į tai išgirdo 
atsakymą:

– Tegu miršta iš bado!
Išvydęs reakciją apstulbusio Lipchitzo, kuris ži-

nojo, kad jo šeima gyvena baisiame skurde, Soutine’as 
paaiškino, kad šeima, o ypač tėvas, jo nemylėjo ir nuo-
latos gniuždė jo asmenybę, todėl nenori su ja palaikyti 
jokių ryšių.

Soutine’as, kaip pasakoja Arbit Blatas, mėgo lankytis 
bokso varžybose, ir ne dėl sportinio intereso. Po kiekvie-
no smūgio jo veide įsiplieksdavusi aistra. Kaip ir tapy-
damas, čia jis įsitraukdavęs į nuožmų vyksmą. Viešna-
miai jam teikdavę kitokią fizinę iškrovą ir aprūpindavę 
paskalomis apie jo tariamą šiurkštumą6. Tačiau šių fak-
tų negalima išplėšti iš konkretaus konteksto. Labiausiai 
jį domino nestandartinės moterys, netaisyklingų veido, 
kūno formų, neretai turinčios atstumiančių charakterio 
bruožų. o boksą jis mėgo ne dėl priešo gniuždymo, o 
dėl ribinių situacijų apnuoginimo ir šiam sportui būdin-
gų griežtų taisyklių.

Soutine’o gyvenime ir kūryboje santykiai su mote-
rimis buvo labai svarbūs, nes harmonizuodavo jo santy-
kius su išoriniu pasauliu. Tiesaus vyriško veido Soutine’ą 
aistringai mylėjo įvairios ir reto grožio rafinuotos mote-
rys. Ši gaivališka, emocionali, užsisklendusi savyje, psi-
chologiškai traumuota asmenybė buvo kupina galingos 
užslopintos biologinės energijos. Moterys intuityviai juto 
neordinarios Soutine’o asmenybės skleidžiamą aurą, o 
dailininkas moteryse ieškojo švelnumo ir menkai jaunys-
tėje patirtos šilumos. Jaunystėje Soutine’as buvo drovus, 
egzaltuotas ir labai kompleksavo dėl savo neturtingu-
mo, tačiau atėjusi šlovė palengvino bendravimą. Viena 
pirmųjų jo pasijų buvo ryškų pėdsaką tapytojo gyveni-
me palikusi Dvoira Melnik, kurią dailininkas pažinojo 
dar Vilniuje, kai ji mokėsi muzikos. Jų meilės romanas, 
įsiplieskęs 1924 metais, padėjo dailininkui išbristi iš ei-
linės depresijos, tačiau, kai tik Dvoira pagimdė dukterį, 
dailininkas santykius nutraukė. Pasakojama, kad neretai 
su moterimis, ypač laisvo elgesio, dailininkas buvo nuož-
mus, tarsi siekdamas savo dominavimu kompensuoti 
tuos pažeminimus, kuriuos patyrė bendraudamas su 
moterimis jaunystėje. Vienos jį mylėjusios moterys dai-
lininką kaltino brutalumu, o kitos – ypač paskutiniaisiais 
gyvenimo metais daug bendravusios ir Soutine’ą mylė-
jusios moterys, pavyzdžiui, Gerda Groth ir Marie-Berthe 
Aurenche – daugiau kalba apie švelnumą, pažeistą jau-
trią ir trapią sielą.

Kalbant apie Soutine’ui priskiriamas amžininkus 
šokiravusias charakterio keistybes, pirmiausia turbūt 
reikėtų priminti beveik liguistą pavidalą įgavusį slėpi-
ningumą, pavydų savo kūrybinių ieškojimų ir atradimų 
saugojimą. Šis kompleksuotas jautrios psichikos daili-
ninkas patologiškai bijojo atsiskleisti, apnuoginti krau-
juojančias savo būties žaizdas (nors būtent tai nuolatos 
įvairiais pavidalais išnyra jo kūriniuose). Draugus ir my-
lėjusias moteris stebino Soutine’o sugebėjimas saugoti ne 
tik savas, bet ir kitų patikėtas paslaptis. Jis nemėgo kal-
bėti nei apie savo praeitį ir šeimą, nei apie nuoskaudas; 
tarsi bijojo prisileisti kitus arčiau, todėl visus išgyveni-
mus nešiojo viduje ir išliedavo kūriniuose.

Soutine’as vengė kalbėti ir apie savo literatūrinius 
bei dailės prioritetus, kurie dažniausiai išryškėdavo ne-
tiesiogiai, kitose situacijose. Nors tarp bičiulių avilyje 
buvo įprasta iš menkų sumų lošti kortomis, jis tiesiog 
fatališkai bijojo prasilošti, įsiskolinti ir todėl niekuomet 
nežaisdavo. Nuo vaikystės labai mylėjo gamtą, miškus, 
galingus medžius, kurie savo karūnomis tarsi pridengė jį 
nuo išorinio pasaulio spaudimo, negandų, padėjo kaup-
ti kūrybinę energiją. Todėl įvairiuose Prancūzijos regio-
nuose surasdavo galingų įdomių konfigūracijų medžių ir 
daugelį kartų juos iš įvairių taškų tapydavo. Draugus ir 
pažinojusius žmones stebino tas atkaklumas, su kuriuo 
jis veržėsi į Luvrą prie jį sužavėjusių dailininkų drobių, 
ir įdėmus jų studijavimas. Pagaliau šis nepakantus bet 
kokiai intervencijai į savo erdvę, jautrus išoriniams po-
veikiams dailininkas negalėjo tapyti, kai kas nors būdavo 
greta dirbtuvėje ir stebėdavo jo kūrybos procesą. Stebė-
tojas jį kaustė, erzino, sukeldavo neadekvačias, sunkiai 
prognozuojamas reakcijas. Savo darbų nekabino gyve-
namosiose patalpose ar dirbtuvėse, nors, įgijęs pripaži-
nimą, neretai turėjo didžiulius butus tuščiomis sienomis. 
Netvarkingai sugrūdęs paveikslus į krūvą atskiroje pa-
talpoje su užraktais, saugojo juos nuo svetimų akių.

Daugelyje jo autoportretų tiesiog skamba spengian-
tis kenčiančios sielos klyksmas. Kita vertus, šis neabe-
jotinai vienas dramatiškiausių Vakarų dailės tradicijos 
atstovų nevengė savo gyvenimu ir drobėmis šokiruoti, 
žaisti prieštaravimais, demonstratyviai apnuoginti kon-
traversiškų, o neretai ir negatyviausių savo asmenybės 
ir portretuojamų žmonių savybių. Kartą paklaustas: „Juk 
jūs gyvenate sunkiai, ar ne tiesa? Jūs buvote nelaimingas 
gyvenime?“, dailininkas atšovė: „Iš kur jūs tai ištraukėte? 
Aš visuomet buvau laimingas žmogus.“

S T I L I S T I N I A I  I R  F O R M A L ū S 
P L A S T I N I A I  TA P y b O S  b R U O Ž A I
Pagrindiniai tapybos žanrai, kuriuose atsiskleidė neei-
linis tapytojo talentas, buvo peizažas, portretas ir na-
tiurmortas. Visuose dailininkas vengia paveikslo erdvę 
aiškiai struktūruojančių vertikalių ir horizontalių, nes 
jos skleidžia rimtį, aiškumą ir kompozicijų detalių suba-
lansavimą. Tapytojo formos yra nestabilios, vibruojan-
čios, tarsi sukasi chaotiškame būties verpete. Stiprų jo 
kūrybos poveikį patyręs puikus tapybos plastikos žino-
vas Wilhelmas de Kooningas pagrįstai atkreipia dėmesį 
į tai, kad „Soutine’o paveikslų paviršius sudaro sod raus 
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medžiagiškumo įspūdį ir kad dailininko paveiksluo-
se ryškėja esminės dengiamų dažais plotų plastinės 
transformacijos.“7 Šis profesionalo pastebėjimas neabejo-
tinai yra labai taiklus: nedaugelio didžiųjų Vakarų dailės 
meistrų kūryboje tapybos plastika, plačių išraiškingų po-
tėpių pėdsakai, faktūros, netikėti žaižaruojančių ar pri-
slopintų spalvų santykiai įgauna tokią galingą emocinio 
poveikio jėgą ir suteikia drobėms estetinės vertės.

Skaisčios vibruojančios spalvos, laužytas dramatiš-
kas ir sodrus potėpis yra pagrindiniai plastiniai emocio-
nalios, įtaigios galios kupini meninės išraiškos elemen-
tai, kuriuos, suformavęs savitą tapybos stilių, Soutine’as 
valdė virtuoziškai. Kaip tik šie elementai, tarnaujantys 
dailininko išpažįstamai tragiškojo modernizmo estetikos 
koncepcijai, formavo jo paveikslų struktūrą tarsi gyvo 
organizmo venas, kapiliarus, ląsteles pripildydami gy-
vybingų syvų. Čia pirmiausia žavi tapymo manieros 
laisvumas, aistringai degančių spalvų sudėtingiausių 
gradacijų ir atspalvių junginiai.

Dailininkas pasirinko parankiausią ekspresyvią ta-
pymo manierą, kurioje pirmiausia iškilo plastinės spon-
taniško ir konvulsyvaus tapymo proceso problemos. 
Tapė jis greitai, tirštų dažų sluoksniu, plačiais potėpiais 
taip spontaniškai klodavo spalvas, kad drobėse likdavo 
ryškūs potėpių ir faktūrų pėdsakai. Šis tapymo proceso 
medžiagiškumo ir materialių faktūrų turtingumo išryš-
kinimas suteikė jo drobėms naujų prasminių dimensijų 
ir liudijo virtuoziškai įvaldytas tapymo technikos subti-
lybes. Soutine’o tapiniuose ekspresionistinės meninin-
ko išgyvenimų išraiškos tendencijos susiliejo su fovisti-
niu emocionalios žėrinčios įvairiais atspalviais spalvos 
sureikšminimu, todėl jo tapybos koncepcijoje išskirti-
nę svarbą įgavo emocionaliai aktyvių spalvų paveikslo 
zonų, dėmių, plačių gaivališkų potėpių santykiai, forma-
vę kompozicinę Soutine’o paveikslų struktūrą ir smogia-
mąją jų emocinio poveikio jėgą. Šioje srityje Soutine’as 
Vakarų dailės tradicijoje buvo neprilygstamas.

Kitas svarbus Soutine’o tapymo manieros bruo-
žas – gaivališkas vulkaniškos aistros kupinas gamtos 
formų, žmogaus figūrų, veidų deformavimas, jų panau-
dojimas savajai chaotiško būties srauto vizijai, kurioje 
konkretūs gamtos reiškiniai, medžiai, žmonės iškyla 
kaip galingų būties srautų ir verpetų blaškomi žaisliu-
kai. Jais galima manipuliuoti, sviesti į bet kurį kraštą. 
Šis potraukis deformacijai, tapomų objektų įsukimui į 
būties sūkurį regimas tapomuose peizažuose, žmonių 
figūrose ir veiduose.

Trečią specifinį bruožą, ryškiausiai atskleidžiantį 
dailininko tapybinio stiliaus savitumą išryškina potrau-
kis išoriškai nepatrauklioms, negražioms, emocionaliai 
atstumiančioms formoms, siužetams, socialinio ir asme-
ninio gyvenimo apraiškoms. Jis skleidžiasi per žmogaus 
būties dramų, skaudulių apnuoginimą, tikrovės deide-
alizavimą, metaforiškai sakant – lupant gyviems pada-
rams odą. Vadinasi, Soutine’as nesitenkina išoriniu tikro-
vės sluoksniu, o skverbiasi giliau – į po išorine regimybe 
paslėptas struktūras, iki nervų ir kitų vidinių esmių, ap-
nuogina juos ir pateikia žiūrovų teismui.

Ir pagaliau dar vienas nepaprastai svarbus jo stiliaus 
elementas, tiesiogiai susijęs su tragiška pasaulio vizi-

ja ir aistringa, vulkaniška energija, buvo emocionalios, 
įvairiausiais atspalviais vibruojančios spalvos. Soutine’o 
tapyba Vakarų tradicijoje išsiskiria unikaliu spalvos me-
ninės raiškos galimybių panaudojimu. Jo drobėse keri 
gryna žėrinti, skaistumu liepsnojanti raudona, mėlyna, 
žalia ir įvairiausi jų atspalviai. Spalvos tampa efektinga 
priemone formuojant pagrindinę tragišką ir dramatiš-
ką paveikslų atmosferą. Nedaug kas galėtų čia prilygti 
Soutine’ui.

PA S K U T I N I E J I  G y V E N I M O  I R 
K ū R y b O S  M E TA I
Apie paskutiniuosius Soutine’o gyvenimo metus didžiu-
liame bute, kurį sudarė erdvi dirbtuvė ir penki kambariai 
prestižiniame Paryžiaus rajone, vaizdžiai rašo tuo metu 
su juo bendravęs dailininkas Robertas Falkas: „Gyveno 
jis labai užsisklendęs... Kartą užėjau į jo butą apie 12 va-
landą dienos. Durys buvo neuždarytos. Pirmame kam-
baryje ant grindų gulėjo lagaminas, o jame ir greta krūva 
nešvarių baltinių. Antrame – puikus senoviškas juodme-
džio stalas ir trys metalinės konservų dėžutės ant jo ir po 
juo. Trečiame kambaryje ištaiginga lova su nešvariom nė-
riniuotom paklodėm. Ant šios lovos po atlasine suplyšu-
sia dangiškai melsva antklode miega Soutine’as. Daugiau 
jokių daiktų. Ant grindų prie lovos patiestas laikraštis ir 
ant sumesti jo kostiumai. Dirbtuvėje siaubingas chaosas, 
etiudinė nešvari, visur įvairus šlamštas.“8

1937 metais Soutine’as susipažino su tremtine iš 
Vokietijos Gerda Groth, meno pasaulyje geriau žinoma 
mademoiselle garde vardu. Tuomet dailininkas gyveno 
Paryžiuje, bute su šviesia dirbtuve orleano aveniu, o 
1938-aisiais su ja persikėlė į villa seurat. Tuomet jam jau 
buvo prasidėjusios nesibaigiančios skrandžio opos pro-
blemos, versdavusios jį, kaip ir jo drobių herojus, tiesiog 
raitytis iš skausmo. Šiuo gyvenimo tarpsniu Soutine’as 
bendravo su skulptore Chana orlova, poetu Blaise’u 
Cendraru, kompozitoriumi Eriku Satie ir garsiu ameri-
kiečių rašytoju Henry Milleriu, kuris aprašė šį paryžie-
tišką savo gyvenimo periodą ir spalvingą Monparnaso 
dailininkų pasaulį knygoje nexus–2. mademoiselle garde 
buvo eilinė tapytojo gyvenimo meilė, savo aistros jai jis 
neslėpė. Juos tikriausiai suartino aštrus šaknų praradimo 
jausmas ir skausmingi praeities išgyvenimai. Garde suė-
mimas ir išsiuntimas į koncentracijos stovyklą Soutine’ui 
buvo skaudus likimo smūgis. Karo metais jis rašė jai mei-
lės kupinus laiškus.

Prieš Antrąjį pasaulinį karą, apie 1938-uosius, 
Soutine’as įžengė į eilinį ilgą krizės tarpsnį, kurį gilino 
po Miuncheno sąmokslo Europoje besiformuojanti neiš-
vengiamos katastrofos atmosfera, kuri, stebint Italijoje, 
Ispanijoje ir Vokietijoje vykstančius procesus, itin slėgė 
žydų kilmės intelektualus ir menininkus. Iškilus karo 
grėsmei jam buvo pasiūlyta išvykti į JAV, tačiau daili-
ninkas liko naujojoje savo tėvynėje.

Prasidėjus karui Soutine’as kartu su Gerda Groth 
daugiausia gyveno provincijoje Sivri-siur-Seren, apie 
200 km nuo Paryžiaus, netoli oksero, tačiau dažnai 
keitė gyvenamąją vietą bijodamas pakliūti į nacių kon-
clagerius. 1939 m. rugsėjo 23 d. laiške vienam savo bi-
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čiulių Soutine’as rašo: „Retkarčiais matau Kikoine’ą, 
kuris ruošiasi su šeima išvykti į Pietus. Jokių žinių apie 
Krémègne’į ir Lipchitzą neturiu. Blogieji laikai grįžta. 
Dangus pilkas ir aš kupinas sielvarto. Mano draugai 
išsiblaškė po pasaulį ir aš bijau, kad jie sugrįš lemtingą 
nelaimės valandą.“9

Niūriausios nuojautos pradėjo pildytis po greitos 
Prancūzijos okupacijos, kai gyvenimas iškart griuvo kaip 
kortų namelis. 1939 m. spalio 4 d. laiške iš Sivri draugui 
Waldemar-Georges’ui Soutine’as prisipažįsta: „...skran-
dis suteikė man atokvėpį. <...> Mane supantys žmonės 
yra malonūs. Nenorėdamas dykaduoniauti nutapiau ke-
lias drobes. Skaitau knygas apie Rembrandtą, Goya, 
Greco. Tai man labai įdomu.“10 Kitų metų sausio 10 d. 
laiške jis konstatuoja, kad „jokių žinių iš Minsko ir Vil-
niaus neturime“11.

Tuo metu sukurti peizažai yra persmelkti artėjančios 
katastrofos nuotaikų. Puikiu šio dramatiško gyvenimo 
tarpsnio atspindžiu kūryboje galime laikyti didžios sim-
bolinės prasmės kupiną paveikslą vėjuota diena (1939). 
Drobėje žavi meistriškai nutapyta galingos vėtros nu-
lenktų medžių grupė audringo dangaus fone. Paveiksle 
vėtros gairinamas medis (1939) jau pasirenkamas lokales-
nis tą pačią dramatišką medžio kovos su galinga stichija 
temą interpretuojantis motyvas.

1940 m. sausio 29 d. laiške iš Sivri Waldemar-
Georges’ui jis praneša: „Aš palikau pas ponią Claire 
vieną Modigliani piešinį kartu su keliais savo piešiniais. 
Tu pasiimk juos, jei mane ištiks nelaimė.“12 Netrukus jo 
rusvaplaukė gyvenimo draugė bėglė iš Vokietijos buvo 
areštuota ir žuvo nacių konclageriuose. Kad išvengtų 
draugės likimo, dailininkas buvo priverstas periodiškai 
su padirbtais dokumentais keisti gyvenamąją vietą.

1940 m. gegužę Soutine’as suartėja su buvusia Maxo 
Ernsto žmona Marie-Berthe Aurenche ir gyvena su ja 
likusius trejus gyvenimo metus. Iš pradžių jie slapstėsi 
pas jos draugus Paryžiuje, o vėliau įvairiuose Endro ir 
Luaros regiono kaimeliuose, pirmiausia Šampinji netoli 
Turo. Tuo metu dailininkas išgyveno paskutinį kūrybi-
nio pakilimo tarpsnį. Nepaisydamas prastėjančios svei-
katos, Soutine’as tapė mėgstamus peizažus, didžiulius 
medžius, gyvūnus ir vaikus. Iš to periodo reikėtų iš-
skirti meistriškai sodriomis spalvomis su ryškiais potė-
pių ir faktūrų pėdsakais nutapytus paveikslus kiaulės 
(1941–1942) ir Šampinji peizažas (1942–1943). Šiose dro-
bėse spalvos tamsėja, tačiau ir tamsiame fone skleidžia-
si neįtikėtinai turtingi emocionalios žalios atspalviai, jos 
perėjimai į kitas spalvas.

Peizažuose vis labiau juntamas grėsmingos apo-
kaliptinės audros alsavimas, audros, kuri siautulingais 
sūkuriais griauna harmoningą pasaulį. 1942 metais 
Soutine’o kūryboje įsiviešpatauja du pagrindiniai moty-
vai; peizažinės tapybos tradiciją tęsiančiose drobėse at-
gimsta dėmesys didingam medžiui (Didelis medis, 1942). 
Medžiai, tvirtai šaknimis įsikibę į žemę, tarsi kovoja su 
gamtos stichijomis dėl išlikimo vėtrų draskomame pa-
saulyje. Antrasis motyvas siejasi su gyvenimo pabaigoje 
atgimstančia, taip ir neišstumta iš pasąmonės gelmių vai-

kystės nostalgija. Tapytojas atkakliai siekė kompensuoti 
vaikystės praradimus, išsiveržti iš niūrių prisiminimų. 
Todėl tikriausiai vėlyvuosiuose Soutine’o kūriniuose taip 
spontaniškai išsiliejo jo jaunystės vaizdai, motyvai. Iš čia 
švelnia nostalgija nuspalvintas požiūris į savo gyvenimo 
kelio ištakas; jas simbolizuoja paveiksluose išnyrančios 
mergaitės ir berniuko figūros, kurias nuo galingų vėt-
ros šuorų saugo šalia kelio besirikiuojančios galingų 
medžių eilės. Šiuose, kaip ir daugelio kitų litvakų, kūri-
niuose atsispindi prarastos tėvynės ilgesys, savo ištakų 
ieškojimas.

1942 metais Soutine’as pirmą kartą netikėtai imasi 
anksčiau jam svetimos motinystės temos. Jis tapo mo-
tinystę (1942), močiutę su vaiku (1943). Emocio naliomis 
elegiškomis spalvomis nutapytoje motinystėje pirmiausia 
į akis krinta ne tarsi nutolusi motinos figūra, o suglebęs 
miegantis mažas berniukas – tarsi paukštis su palaužtu 
kaklu ir sparnais. Čia jau nėra jokių užuominų į grotes-
ką, dvelkia nerimo, skausmo, susvetimėjimo, praradimo 
atmosfera, akivaizdžiai stinga motiną ir vaiką siejančios 
meilės ir šilumos. Šios dvi greta nutapytos figūros tarsi 
atskirtos viena nuo kitos neregima, neįveikiama siena.

Paskutinius savo gyvenimo Naujuosius metus 
Soutine’as sutiko Paryžiuje, surengdamas draugams dai-
lininkams savotišką improvizuotą hepeningą. Praradęs 
Gerdą, jis vietoj paryžiečiams įprastų kačių ir šunų pri-
sikvietė keistų, varganų senučių, jos šmirinėjo tapytojo 
bute tarsi nužengusios iš jo drobių. Negausiems savo 
lankytojams jas pristatinėjo kaip tolimas giminaites.

1943 metų vasarą atsiliepė badavimo metais už-
gyventos ligos. Po eilinės krizės į Paryžiaus kliniką 
Soutine’ą atvežė pavėluotai. Skubiai atlikta operacija ne-
pagelbėjo. Vos penkiasdešimtmečio sulaukęs dailininkas 
mirė rugpjūčio 9-ąją ir su svetimais padirbtais doku-
mentais buvo palaidotas Monparnaso kapinėse. Tuoj po 
mirties Soutine’o paveikslą nupirko Henri Matisse’as, o į 
paskutinę kelionę paskui karstą nacių okupuotame Pary-
žiuje ėjo tik keli žmonės, tarp kurių buvo Pablo Picasso, 
Jeanas Cocteau ir Maxas Jacobas. Vėliau 1960 m. greta jo 
kapo buvo palaidota ir paskutinė gyvenimo draugė Ma-
rie-Berthe Aurenche.

1 Žr.: Waldemar-George. grandeur et servitude de chaim soutine // 
art et style, Nr. 52, Paris, 1959.

2 J. Malinowski. vilniaus žydų meninis gyvenimas // Krantai, 1992, 
balandis–gegužė–birželis, p. 59.

3 М. Шагалл. Моя жизнь. – Москва, 1994, с. 101.
4 Emile Szittya. soutine et son temps. – La Biblioteque des Arts, Paris, 

1955, p. 47.
5 N. Arbit Blatas. Portraits de montparnasse. – Edition somogy, Paris, 

1998, p. 49.
6 Žr.: N. Arbit Blatas. Op. cit., p. 48.
7 Cit. pagal: D. Klébaner. soutine. Le tourment flamboyant. – Edition 

somogy, Paris, 2000, p. 46.
8 Р. Фальк. Беседы об искусстве. Письма. Воспоминания о худож-

никах. – Москва, 1981, с. 12–13.
9 P. Courthion. soutine, peintre du déchirant. – Edition Edita, Lausanne, 
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10 Ten pat.
11 Ten pat.
12 Ten pat.



50NAUJOJI ROMUVA, 2008, NR. 2 (563) 

Išeivių rašytojas, satyrikas, poetas, žurnalistas, redak-
torius, visuomenės ir kultūros veikėjas Aloyzas Ba-
ronas vieno renginio metu šypsodamasis ištarė: „Ra-

šau, kaip moku, darau, ką galiu.“ Jau tuomet jo kūrybinis 
derlius stebino aplinkinius: per trisdešimt metų parašyta 
ir išleista beveik trisdešimt knygų. Rašytojas, literatūros 
kritikas Benediktas Babrauskas vertindamas jo kūrybą 
teigė: „Autorius, turįs savo sakinį, turįs savą stilių, savą 
tematiką bei problematiką, savų veikėjų kolekciją. Gali-
ma kritikuoti jo stilių, nesutikti su jo filosofija, nepatikėti 
jo veikėjais, bet negalima jam nepripažinti savito veido, 
negalima jo nepažinti, o tai jau yra rašytojo diplomas.“1 
Rimvydas Šilbajoris savo knygoje Perfection of exile. Four-
teen contemporary Lithuanian Writers, išleistoje 1970 m. 
oklahomos universitete, į geriausių lietuvių išeivių rašy-
tojų sąrašą įtraukė ir Aloyzą Baroną. Jis buvo vienintelis 
lietuvių išeivių rašytojas, apie kurio kūrybą vienu metu 
rašė saturday review, cicero Life, chicago tribune. A. Ba-
rono kūrybą gerai vertino cicero Life žurnalistas, buvęs 
karo korespondentas Seanas o’Gara. Perskaitęs A. Ba-
rono romaną Footbridges and abysses (Lieptai ir bedugnės), 
buvo sukrėstas tikroviškai pateiktų faktų apie Antrąjį 
pasaulinį karą. S. o’Gara surengė A. Barono garbei mi-
nėjimą, kurio metu jam buvo įteiktas reikšmingas klubo 
kiwanis apdovanojimas. Keletas A. Barono romanų yra 
išversta ir į latvių kalbą.

A. Baronas gimė 1917 m. gruodžio 12 d. Vabalninke, 
Biržų apskrityje. „Gimiau mūrininko šeimoje Vabalninke 
ir vasarą ganiau. Taigi bolševikinio rašytojo biografijai 
labai tinka, bet man pačiam tai nelabai. Vabalninke ne-
buvo gimnazijos, reikėjo važiuoti į Biržus ir todėl jokių 
galimybių mokytis nebuvo. Ganant, rodos, daug laiko 
turėjo būti, bet nieko negalėjau parašyti ir parašydavau 
kokį eilėraštį tik grįžęs pas tėvus. Eilėraščius pradėjau 
rašyti nusižiūrėjęs į Leonardą Žitkevičių. Esu jam dė-
kingas už parodymus“, – taip savo gyvenimo ir kūrybos 
„karjerą“ A. Baronas apibūdino rankraštyje Apie kasdie-
nybę2. Užbėgant įvykiams už akių, reikia pabrėžti, kad 
Leonardas Žitkevičius suvaidins jo kūrybinėje biogra-
fijoje pirmaeilį vaidmenį. Jis skatins kurti, stiprins savo 
patarimais, Vokietijoje savo redaguojamuose Žiburiuose 
spausdins A. Barono noveles. Ryšys su L. Žitkevičiumi 
nenutrūks ir Amerikoje.

A. Baronas sunkiai skynėsi kelią į gyvenimą. Nesiti-
kėdamas pagalbos iš namų, dirbo ir mokėsi. Iš A. Baro-
nui išduotų dokumentų, saugomų MLLM, matyti, kaip 
atkakliai jis siekė mokslo: Lietuvos Respublikos Švietimo 
ministerijos Kaune, Vilijampolės Vaikelio Jėzaus draugi-
jos Amatų mokyklos baigimo pažymėjimas (1936); Vy-
tauto Didžiojo universiteto Filosofijos fakulteto studento 

knygelė (1942) atskleidžia jo išlaikytus kreditus. A. Baro-
nas VDU studijavo filosofiją ir filologiją, klausėsi J. Am-
brazevičiaus, L. Dambriūno, J. Griniaus, J. Girniaus, 
A. Maceinos, Z. Ivinskio, P. Skardžiaus paskaitų. Tačiau 
chaotiški istoriniai įvykiai sudrumstė gyvenimą: vokie-
čių kareivių suimtas ir išvežtas į Vokietiją apkasų kasti. 
Vėliau A. Baronas ne kartą pabrėžė, kad nežino, ar būtų 
pasitraukęs iš Lietuvos, jei nei šis faktas. Laimei ar nelai-
mei, Berlyne jis buvo sužeistas ir atsidūrė ligoninėje, iš 
kuriuos netrukus teko bėgti, kad neįkliūtų į sovietų glė-
bį. Vokietijoje A. Baronas apsigyvena Hanau stovykloje, 
įsitraukia į visuomeninį gyvenimą. 1946 metais įstoja 
į Johanno Wolfgango Goethe’s Frankfurto prie Maino 
universitetą, Filosofijos fakultetą. Apie tai byloja studijų 
knygelė (1946–1949) bei įvairūs asmens liudijimai, pažy-
mėjimai. Studijų knygelėje gausu dėstytojų dr. Holsteino, 
dr. Coingo, dr. Jeruzalemo, Schultzo, Gadamerio, Kunzo 
ir kitų parašų už atsiskaitytus kursus.

Frankfurto J. W. Goethe’s universitete, kaip teigia-
ma 1947 m. Žiburių laikraštyje, mokėsi per 145 lietuvius, 
62 iš jų studijavo filosofiją. Tai išties buvo neeilinis kul-
tūrinis įvykis Vokietijos DP stovyklų gyvenime. Jauni, 
kūrybingi, talentingi studentai ne tik siekė mokslo dip-
lomų, bet ir gyveno visavertį gyvenimą. Albumuose, 
kuriuos MLLM perdavė rašytojo žmona, apstu unikalių 
neįkainojamą istorinę vertę turinčių nuotraukų. Vartant 
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albumus, užmiršti, kad tai išeiviams vienas skausmin-
giausių laikotarpių. Jauni žmonės, praradę buities sta-
bilumą, jausdami būties trapumą, nesutriko, sugebėjo 
pilkas stovyklines dienas praturtinti naujais įspūdžiais, 
sėmėsi mokslo išminties. Studentai ateitininkai rengė su-
važiavimus, stovyklas, vyko kultūros vakarai, diskusijos. 
Mokėjo ir ilsėtis – rengė slidinėjimo stovyklas kalnuose, 
kopė į kalnus, plaukė valtelėmis. Tuo metu buvo leidžia-
mas žurnalas studentų dienos, kuriame bendradarbiavo ir 
A. Baronas. „Kai Jūs visi išvažiavot, jaučiaus kaip po lai-
dotuvių. Trūksta kažko ir baigta. Reikia pripažinti, kad 
darbas sujungia žmones, o mes juk nemažai kartu dir-
bome ir visos šios zonos studentų ateitininkų judėjimas 
prasidėjo nuo mudviejų judėjimo. Nenoriu čia dabar gir-
tis, bet norisi vis dėlto prisiminti, kad be daugelio niekų, 
kuriuos padarėme Hanavoj, buvo kai kas ir pozityvaus ir 
naudingo Dievui ir kraštui padaryta“3, – rašė savo drau-
gui Juozui Baužiui.

Hanau stovykloje A. Baronas kartu su draugais pra-
dėjo leisti satyrinį laikraštėlį irklo kotas. Kartu su Bern. 
Brazdžioniu, L. Žitkevičiumi bendradarbiavo vaikams 
leistame žurnalėlyje gimtinės žiburėliai. Rašė poeziją. 
„Taigi, vieni ieškom naujų formų, kiti – temų, o rezultate 
galbūt išeina šokoladas. Nutariau rašyti daugiau proza. 
Bet štai ir eilėraščiai – norisi ir vaikams, norisi, na, ir fel-
jetonų visokiausių žmogus bedūmavodamas prišraibini. 
Parašiau minčiai novelę, gausiu negausiu už tą savo srovę 
premiją, bet novelė neprapuls. Parašiau baisiai daug ir 
pats net nustebau taip jau daug ir pakenčiamai parašęs. 
Na, žinoma, kitų nuomonė, gal ir kitokia“4, – 1947 m. 
rašė A. Baronas A. Nykai-Niliūnui.

1949 metais A. Baronas, kaip ir daugelis išeivių, emi-
gruodamas iš Vokietijos, pasirinko Ameriką. Vienas ar-
timų jo draugų K. Ambrozaitis, padovanojęs nuotrauką, 
kitoje pusėje įrašė: „tvirti ir nepalaužiami, kaip tie europos 
ąžuolai, iškeliaujam į naują Pasaulį. 1949 m. brėmenas.”

Atvykę į JAV, tie „tvirti ir nepalaužiami ąžuolai“ dir-
bo sunkius fizinius darbus, bet rasdavo laiko ir lietuvybei 
puoselėti. „Dirbu dabar jau nesunkiai ir darbas neslegia 
nė trupučio, tik slegia viena mintis, kad iš fabriko bus la-
bai blogai visą gyvenimą neišeiti. <...> Jeigu nesisieločiau 
kuo kitu, kaip popieriumi ir kultūra lietuviška, tai saky-
čiau, kad Amerika tikrai puikus kraštas. Bet kada gi mes 
buvome sužavėti materija. Skaitau ir rašau... tas atima 

daug laiko, todėl niekada negulu anksčiau kaip dvyliktą 
valandą. Kartais šeštadieniais neišeinu nė iš kambario, 
nes norint ką nors padaryti reikia daug ko išsižadėti. Nepatin-
gėk kartais parašyt, bevartydamas popierius, beskaičiuo-
damas svetimus pinigus ir bekeikdamas laikrodį, baisiai 
lėtai darbo metu sukantį valandas ir kai sėdi tavernoje 
nepaprastai baisiai bėgantį. Vis reliatyvumas“5, – 1949 
metais rašė J. Baužiui.

A. Baronui rūpėjo išlaikyti lietuvišką žodį svetur, 
ugdyti naujus talentus. 1950 metais jis subūrė jaunų lite-
ratų ateitininkų būrelį. Čia sutiko ir būsimą žmoną Nijolę 
Narbutaitę, gabią, literatūra besidominčią šviesiaplaukę. 
Būrelį lankė ir vėliau konsulu tapęs V. Kleiza, ir būsima 
rašytoja, vėliau tapusi ilgamete laikraščio Draugas redak-
tore Danutė Brazytė-Bindokienė. Ji rašo: „Susipažinau 
su Aloyzu Baronu 1950 m. rudenį, kai atsilankė Čikagos 
moksleivių ateitininkų susirinkime ir pasiūlė besidomin-
tiems literatūra ir rašymu stoti į literatūrinį būrelį. Jis ne 
tik mus, moksleivius, bet ir daug ką užintrigavo savo „at-
virkštine filosofija“. Jam atrodė tik pašaipos vertos banko 
knygelės, nauji automobiliai, rezidencijos ir kailiniai...“6

A. Barono negąsdino sunkus fizinis darbas, tačiau 
jį slėgė tai, kad visuomeniniam, kultūriniam ir kūrybi-
niam darbui lieka vis mažiau laiko. „Gyvenu po seno-
vei ir kaunuosi su dviem trūkumais: pinigų arba laiko. 
Kai dirbu šeštadieniais, pasiutusiai sumažėja laikas, kai 
ne – pinigai. o pinigo aš laikyti nemoku. <...> Doleris 
slidus. Bandau nepasiduoti, skaityti ir rašyti. Rėkiu ten, 
kur reikia. Juk reikia rėkti. Tikiu, kad mes nebūsime su-
naikinti nei materialiniu, nei moraliniu gundymu. Lie-
tuva kietom šiaudinėm lovom ir dulkančiais keliais. Ir 
kai kada, kai vyksta kalba apie automašinas, aš vis kal-
bu, kad pirksiu arklį. Arčiau natūros“7, – 1949 m. rašė J. 
Baužiui. Kitame laiške rašo: „Norime ar nenorime, bet A. Barono Lietuvių rašytojų tremtinių draugijos liudijimas
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mes menkėjame kultūriniai daugiau, nepaprastai dau-
giau, neįsivaizduojamu tempu, negu tai buvo Vokietijoje. 
Mes nebeturime laiko niekam geresniam, mes dirbame 
ne savo darbą ir tai yra bausmė.“8

1948 rugsėjo 14 d. įstojęs į Lietuvių rašytojų tremti-
nių draugiją Vokietijoje, A. Baronas dalyvauja Lietuvių 
rašytojų veikloje ir Amerikoje. Jis įsitraukia į susijungu-
sių LRD tremtyje ir JAV Lietuvių rašytojų draugijos dar-
bą. 1966–1970 metais jam patikimos LRD JAV pirmininko 
pareigos. Šie metai atėmė nemažai laiko ir jėgų rengiant 
įvairius minėjimus, kūrybos, literatūros vakarus. Jis ne 
tik rengė vakarus, bet ir pats kviestas maloniai dalyvavo. 
Turėjo aktorinių sugebėjimų, mokėjo sudominti ir valdy-
ti auditoriją, puikiai skaitė savo kūrinius.

Kita sritis, kurioje jis paliko gilius pėdsakus – žur-
nalistinė veikla. Vokietijos DP stovyklose redagavo irklo 
kotą, bendradarbiavo žurnaluose studentų dienos, Gimti-
nės žiburėliai, Aidai. Amerikoje jis bendradarbiavo Aiduo-
se, Darbininke, vaikų žurnale eglutė, o nuo 1955 metų tapo 
vienu dienraščio Draugas redaktorių. Rašė ne tik aktua-
lius vedamuosius, straipsnius literatūros, teatro kritikos 
ir publicistikos temomis, jam buvo patikėtas Draugo hu-
moristinio skyriaus spygliai ir dygliai redagavimas.

Į viešą literatūrinį pasaulį A. Baronas įžengė dar 
Lietuvoje. Savo kūrinius pradėjo publikuoti 1937 metais 
nepriklausomos Lietuvos spaudoje – Žvaigždutėje, ateity-
je, Šviesos spinduliuose. Vokietijoje Aiduose, mintyje buvo 
spausdinamos jo novelės. 1947 m. laiške A. Nykai-Ni-
liūnui rašytojas mini, kad yra prirašęs nemažai kūrinių, 
tačiau leisti knygos neskubėjo. Pirmoji rotoprintu spaus-
dinta knygelė vaikams kačiukai pasirodė 1947 metais Vo-
kietijoje. Amerikoje debiutavo tik 1951-aisiais knygomis 
Žvaigždės ir vėjai ir Debesys plaukia pažemiu. Laiške rašy-
tojui Jurgiui Jankui parašys: „Antroji mano knyga išeina 
dar gruodžio pradžioj. <...> Pas mus debiutantą kartais 
muša, kartais giria, bet ir vienu, ir kitu atveju daug atlei-
džia. Ir su manim panašiai. Gi dabar, kai jau kita išėjo, tai 
mažiau atlaidumo begausiu. Žinoma, mažiau jo bebūsiu 
gal ir reikalingas, bet vis tiek žmogus negali būti tobulas. 
Ir jūs, ir Bradūnas, ir dar vienas kitas iš jaunesniųjų, ir 
iš rabinų, liepė supaprastėti, bet nemoku, ir baigta. No-

riu pasakyti kitaip negu kiti. Man atrodo, kad taip jau 
kiti pasakė. Ir negaliu savęs nugalėti. Nors kiti sako, kad 
tas savaime ateis. Kai kas sako, kas žmogus tada ieško 
mandrysčių, kai neturi ko bepasakyti. Man atrodo, kad 
aš turiu pasakyti net per daug. Bet kažkaip bijau likti ne 
paprastas, bet prastas. Taigi kai tik išslys iš spaudos, nu-
siųsiu jums maloniam ar nemaloniam patrukdymui ir la-
bai bus malonu išgirsti geras ar piktas pastabas. Ir piktas 
aš priimu ramiai, gal susiraukdamas kaip karčius vaistus 
gerdamas, bet žinodamas, kad jie būtinai reikalingi.“9

Po pirmųjų knygų kūrybinė rašytojo dvasia ir drąsa 
augo, nieko nelaukdamas beveik kiekvienais metais iš-
leis novelių knygą, romaną ar satyrinių eilėraščių rinkti-
nę. „Vaikams, kaip sakiau, nenustojau niekada rašyti, bet 
apsakymėlius pradėjau rašyti, nes prašė eglutė, paskui 
išleidau mėlynus karvelius, taip ir susipainiojau su jau-
nesniais. Ir dabar vis parašau. Vaikams rašiau ir vaidi-
nimėlius. Dr. Kisielius ateina ir smaugia, jis gydė mano 
vaikus, sakau, nemoku dramų rašyti, sako, rašyk, aš irgi 
tavo vaikų negydysiu, nemoku vaikų gydyti, rašyk ir iš-
moksi. Ir rašiau.“10

Amerikoje išeina A. Barono novelių ir apsakymų 
knygos Antrasis krantas (1954), sodas už horizonto (1955), 
saulės grįžimas (1964), išdžiūvusi lanka (1970), Šilko tinklai 
(1974), romanai užgesęs sniegas (1953), mėnesiena (1957), 
vieniši medžiai (1960), Lieptai ir bedugnės (1961, apdovano-
tas Draugo premija), trečioji moteris (1966, apdovanotas 
Giedros korporacijos premija), Pavasario lietus (1968), vėjas 
lekia lyguma (1971), abraomas ir sūnus (1973, apdovanotas 
Draugo premija), Laivai ir uostai (1979). Parašė humoristi-
nių eilėraščių ir išleido Dr. S. Aliūno slapyvardžiu – Vale-
rijono lašai (1954), trejos devynerios (1961), alijošiaus lapai 
(1975); religinių pasakojimų ir legendų rinkinį Valandos 
ir amžiai (1958); kūrinių vaikams – apsakymai mėlyni kar-
veliai (1958), poemėlę Daina prie ežero (1969); humoristinį 
romaną Antras pasaulis (išspausdintas 1980 m. Drauge). 
Po rašytojo mirties žmona išleido jo knygas Trisdešimt 
istorijų suaugusiems (1981), mirti visada suspėsi (1981), ei-
lėraščių rinkinį Daiktai kasdieniai (1985).

„Sakėte man niekuo netikėti. Tikėti truputį reikia, 
nes yra tam tikri mąstai, kuriais matuojame literatūrą, bet 

Su šeima, 1967 
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tikriausiai reikia klausyti, o daryti, kaip pats išmanai. Aš 
dažnai pagalvoju, kad esu vidutinių gabumų žmogus, 
pradėjęs rašyti. Aš studijavau techniką ir ten neblogai 
man ėjo. Jei būčiau nemetęs, galbūt būčiau koks nors 
pakenčiamas inžinierius. Kartais mane apima toks pasi-
bjaurėjimas literatūra, kad aš su džiaugsmu kalbu apie 
techniką ir noriu į ją grįžti, juo labiau, kad draugai kurs-
to, ir pats matau, kad gyvenimas darbininko kiauliškas. 
Bet bijau, kad pradėsiu ir paskui vėl neiškęsiu nerašęs, 
nes tai yra liga. Kas gėrė – gers, kas rūkė – rūkys ir kas 
rašė – rašys. Tegu velniai. Šiaip jau galva visokių idėjų 
pilna, tik nėra kada rašyti, bet kai pagalvoju, kad jei ne-
grįšim niekada namo, tai atrodo viskas vis tiek, žmogus 
matai tūkstančius gerų knygų ir jauti silpnumą savo ir 
menkumą. Jei būtum žmogus tėvynėj, tada to nejaustum, 
nes savo kieme gyvendamas, kad ir biednesnis esi, bet 
vis tiek ponas.“11

A. Baronas buvo žemininkų kartos rašytojas, tačiau 
ryškiai išsiskyrė iš jų. Jausdamas tam tikrus ambicingus 
draugų rašytojų žaidimus, nuo jų nutolo. Žmonos tei-
gimu, jis jautriai išgyveno kritiką savo atžvilgiu, tačiau 
labai džiaugėsi, kai buvo pripažintas kitataučių. „satur-
day review balandžio 2 d. mano knygą rekomendavo... 
iš fiction tebuvo, be mano, tik keturios knygos. Supran-
tu, kad panaudoti reklamai, gal ir ne už pinigus, bet gal 
gali tą knygų platintojų bendrovę pažymėti, tai gal dau-
giau kas pirktų... malonu pamatyti savo pavardę šalia 
Steinbecko. SR recenzija yra moralinis laimėjimas ne tik 
mano ir leidyklos, bet ir visų lietuvių rašančiųjų. <...> 
Suprantu, kad dabar veršis į anglų pasaulį visi, nes jei 
toks prastai rašąs Baronas pralindo, tai juk visi geriau 
rašo. <...> o’Gara cicero Life pacitavo SR recenziją. Pui-
kus vyras, matyt, norėjo parodyti, kad ne jis vienas apie 

mano knygą geros nuomonės, nes vietos gyventojai gali 
pradėti ūžti, kam dypuką taip garsina. Su Footbridges aš 
visapusiškai laimėjau. Buvau pagerbtas vietos laikraščių 
ir geriausio JAV literatūros žurnalo. Daugiau nieko nega-
lima norėti. Įdomu tik, kaip tai atsitiko, manau, kad bus 
Clark Mills padėjėjas.“12

A. Baronas įprasmino buvimą žemėje ne tik rašyda-
mas ir leisdamas knygas, bet ir svetimoje žemėje dirbda-
mas visuomeninį kultūrinį darbą, kuris neatnešė laurų, o 
daugiausia kritikos ir skausmo. Jis pareigingai ir atsakin-
gai atliko savo Lietuvių fronto bičiulių (LFB) nario parei-
gas. LFB rengė studijų savaitės, kuriose buvo skaitomos 
paskaitos, vyko diskusijos, leido įvairius humoristinius 
laikraštėlius – kasmet vis kitokius: Velnio ragas, vėžlio ūsas, 
spyglio uodas. A. Baronas ne tik kad beveik vienintelis rašė, 
bet ir vienas juos redagavo. Dalyvaudamas LFB studijų sa-
vaitės baigiamuosiuose renginiuose skaitė savo kūrybą. Jis 
dirbo įvairius darbus, skubėjo gyventi, tarsi nujausdamas, 
kad jam skirta nedaug laiko. Rašydamas laišką draugui 
J. Baužiui nusakė savo gyvenimo esmę: „...žinau, Tu ne-
pasitrauksi iš veiklos. Mes esame ligoniai. Tokiais Dievo 
durneliais, anot Aisčio, tauta gyvena. <...> Baigiu savo pa-
mokslus apie gyvenimą, pats nemokėdamas gyventi.“13

1 B. Babrauskas. Lietuvių beletristikos antologija, t. II. – Čikaga, 1965, 
p. 578.

2 A. Baronas. apie kasdienybę (mašinraštis, MLLM).
3 Laiškas J. Baužiui, 1948-10-23 (MLLM).
4 Laiškas A. Nykai-Niliūnui, Frankfurtas, 1947-09-17 (MLLM).
5 Laiškas J. Baužiui, Čikaga, 1949-07-30 (MLLM).
6 D. Bindokienė. aš nedingęs, aš esu // Ateitis, 1990, Nr. 5, p. 152.
7 Laiškas J. Baužiui, 1949-10-08 (MLLM).
8 Laiškas J. Baužiui, Cicero, 1949-12-14 (MLLM).
9 Laiškas J. Jankui, be datos (MLLM).
10 A. Baronas. apie kasdienybę (mašinraštis, MLLM).
11 Laiškas J. Jankui, 1952-04-22 (MLLM).
12 Laiškas S. Zobarskui, be datos (MLLM).
13 Laiškas J. Baužiui, Cicero, 1955-10-05 (MLLM).

Nuotraukos iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus fondų.

Su žurnalistu Seanu o’Gara klube kiwanis, 1961



54NAUJOJI ROMUVA, 2008, NR. 2 (563) 

Martynas Bartkus pats puikiausiai suvokė, kad 
ėmė elgtis neįprastai, protu negalėdamas pa-
aiškinti, kodėl taip daro. Atvažiavęs apžiūrėti 

sudegusios vilos išjungė savo telefoną, automobilį paliko 
miško aikštelėj ir pėsčias per lietų patraukė paežere prie 
gaisravietės. Elgėsi taip, lyg būtų pats tą gražų statinį pa-
degęs. o juk Bartkus tiesiog nekentė tų, kurie nesugebėjo 
vadovautis blaiviu protu arba neturėjo valios grumtis už 
savo vietą po saule.

Jis nebuvo gražuolis ir pats tai žinojo. Jam niekas 
niekada nieko nedavė už gražias akis ar žavią šypseną. 
Jaunystėje jis ne kartą priekaištavo Viešpačiui Dievui, 
kam tas parito jį pakalniui vos aptašęs ir nė kiek nepa-
dailinęs. Visa laimė, kad tas akmuo buvo kietas.

Bartkus vis dėlto vedė gražią moterį, kuri jau buvo 
šio to mačius ir kai ko pasimokius. Iš pradžių viskas klo-
josi gerai. Martynas jautėsi beveik laimingas, ir kai jiedu 
susilaukė dukters, tikėjosi, kad ji bus panaši į motiną. Bet 
Kūrėjas jam iškrėtė dar vieną kiaulystę. Bartkus girdėjo, 
kaip jo žmona pasakė jau paūgėjusiai dukrai:

– Aš ištekėjau dėl pinigų, ištekėsi ir tu, kai panorėsi. 
Tėvas viskuo tave aprūpins.

Taip ir atsitiko. Duktė susirado gudragalvį plevėsą, 
bent jau laikiną vyrą. Ačiū Dievui, jiems gimė sūnus, bet 
ne toks kaip jo senelis Martynas. Užaugo panašus į tėvą. 
Kvaišalų prisivaišinęs vairavo automobilį, užmušė eilinę 
savo mergšę ir pats dabar gydosi laukdamas teismo. Tos 
merginos tėvas, o gal brolis kerštaudamas ir sudegino 
vilą, į kurią Bartkaus anūkas atvažiuodavo linksmintis.

Lietus įsismarkavo. Bartkus nusprendė pastovėti po 
liepa. Keista – jis net kaltino save, kad tas drumzlinas 
rūkas, užgulęs ežerą, taip pat susijęs su nevykusiu jo gy-
venimu. Pamatė aplinkui išmėtytus plastikinius butelius, 
stiklo šukes ir tarp šiukšlių atradęs maišelį viską aprinko 
ir nusprendė nunešti prie vilos degėsių, kurių dar nema-
tė. Bet jų kvapas buvo justi ir čia.

Jis kažkodėl manė, kad iš viso namo su mansarda 
bus likus tik anglių ir pelenų krūva. Bet Martynas išvy-
do pajuodusį kaminą, kuris atrodė neįtikėtinai aukštas – 
kaip liūdnas obeliskas. Niekam nereikalingi buvo ir tie 
gaisrininkų išgelbėti apanglėjusių sienų fragmentai. Kaž-
kas jau čia rausėsi ieškodamas kokio išlikusio vertingo 
daikto, o gal apdegusio lavono.

Jis dar buvo pamiršęs žaliuojančius medžius, ku-
riuos apsvilino liepsnos. Iš skobtinio inkilo ąžuole buvo 
išvarvėję ir sustingę balkšvi varvekliai. Gerai, kad nie-
kas jų anksčiau nepastebėjo ir nepasidomėjo, iš kur jie 
galėjo išvarvėti. Bartkus atsinešė iš malkinės kopėčias ir 
įkopęs į medį atrišo tą inkilą, kurį buvo įkėlęs gal prieš 
dvidešimt metų.

Tada ardydamas senąjį sukiužusį namą spaliuose ant 
lubų rado kažkieno paslėptą ginklą – nikeliuotą mažo ka-
libro revolverį, rūpestingai apvyturiuotą tepaluotais sku-

durais. Martynas tada sugalvojo ištirpdyti trejetą žvakių, 
panardino tą daiktą į steariną, to kepalėlio kraštus apdro-
žė ir paslėpė inkilo dugne. Gal kada prireiks.

Ardydamas inkilą Bartkus pajuto, kad dešinioji jo 
ranka nebeklauso, pirštai pasidarė nebejautrūs, dešinė 
veido pusė prieš jo valią pradėjo šypsotis. „Turiu pasku-
bėti, – pamanė jis. – Insultas man gali sutrukdyti...“

Pareigūnas, vakar telefonu pranešęs jam apie sude-
gusią vilą, paklausė:

– Ar namas buvo apdraustas?
– Taip, – atsakė Bartkus. – Bet jis man buvo trigubai 

brangesnis. Mano paties rankomis statytas.
– Kai vagis ką nors vagia, tai nors sienas palieka...
Pasakęs tą banalybę pareigūnas paklausė, ar Bartkus 

nenumano, kas tai galėjo padaryti. Martynas numanė, 
bet nepasakė. Jis jau buvo nusprendęs liautis, nebematė 
prasmės dar su kuo nors grumtis.

Jis kažkur buvo skaitęs ir mėgo sakyti kitiems, kad 
pinigai – šeštasis pojūtis, kuris padeda realizuoti pir-
muosius penkis. Bartkui reikėjo atsikraustyti čia vos tik 
pajutus, kad versle nebejaučia tikro gyvenimo skonio ir 
kvapo. Kai tik įgriso nuolatinis skubėjimas, triukšmas ir 
vaidai šeimoje. Dabar jau nieko atkurti nebegalima. Ir 
nebesinori. Atsibodo. Gana.

Grįždamas prie automobilio prisiminė buvusį vai-
kystės draugą Damulį, šiek tiek vyresnį miestelio kle-
boną. Jis buvo Martyną sutuokęs, paskui pakrikštijęs jo 
dukterį ir pašventinęs užbaigtą statyti vilą. Tačiau per tas 
šventes jiems taip ir nepavyko išsišnekėti. Atsisveikinda-
mas ir žvelgdamas vaikystės draugui į akis Damulis lyg 
ir norėjo kažką pasakyti, gal perspėti: ne tuo keliu eini, 
brolau, ne tas vertybes esi pasirinkęs... o gal jis neišdrįso 
paprašyti didesnės aukos apšiurusiai savo bažnyčiai?

Rodos, viskam abejingas Bartkus vis dėlto nenorėjo, 
kad visas jo turtas, vilos ir gyvybės draudimas atitektų 
žmonai ir dukrai, kurios jį niekino ir kaltino nežinia už 
ką. o iš visų Martyno buvusių draugų nė vienas niekada 
jo nepaklausė, ko tu toks apsiniaukęs, nepasiūlė pagalbos. 
Visi tik skubėjo užsiauginti grobuoniškus nagus ir stropiai 
mokėsi meno veidmainiauti. Ir Bartkus buvo ne geresnis. 
Damulis ir bus tas, kuriam galbūt viską papasakos.

Nuvažiavo, surado klebonijos kieme varinėjantį 
kurmrausius.

– Na? Koks vėjas tave čia taip netikėtai? – nustebęs 
paklausė. – Kas nors mirė ar gimė?

– Mane patį gali jau marinti. Ko tu čia vargsti su tais 
kurmiais...

– Lyginu, tiesinu Viešpačiui kelią...
Seniai matytas Damulis atrodė gerokai pasikeitęs. 

Sumažėjęs, apšepęs, sulinkęs po savo gyvenimo našta. 
Kadaise žvalios visiems gera linkinčios akys baikščiai 
pasislėpusios po tankiais antakių kuokštais. Ausyje – 
klausos aparatas. 

K a z y s  S a j a

Pasaulio pabaiga
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– Negi ir Viešpats jau taip suseno, kad gali net už 
kurmrausio užkliūti?

– Nešauk, nerėkauk, – atsakė Damulis, – aš dar gir-
džiu, kai noriu girdėti.

– Tai kam tas aparatas ausyje?
– A, vyskupas dovanojo... Kažkaip netyčia pamela-

vau, kad nebegirdžiu, ką man žmonės sako per išpažin-
tį... Bet aš ir negirdėdamas... Kiekvieną iš jo kvapo, iš jo 
smarvės užuodžiu.

– Tai vis dėlto žmonės ateina? Yra tokių, kurie dar 
atgailauja?

– Kaip tau aš pasakysiu – dar nesu išklausęs nė vie-
no atgailaujančio žudiko, plėšiko ar tautos išdaviko. Tie, 
kurie ateina, daugiau skundžia kitus, kad galėtų prieš 
Dievą pasiteisinti. 

– Gerai, aš tau nesiskųsiu, – pažadėjo Bartkus. – Kai 
padėsi grėblį, aš tau pasakysiu. 

– Sakyk, aš jau padėjau. o gal nueisim į bažnyčią?
– Pasimelsi paskui be manęs. Matai, ką aš turiu? – 

Bartkus praskleidė švarką ir parodė revolverį. – Dešinės 
jau nevaldau, o su kairiąja žadu nusišauti.

– Aš irgi sirgau, – prisipažino Damulis. – Jau taisiau-
si greit mirti, bet gavau iš dangaus telegramą. SMS, kaip 
dabar sakoma.

– Ir kokia tai žinia?
– Artėja pasaulio pabaiga. Apokalipsė, jeigu žinai, ką 

tas žodis reiškia. Tokio dieviško reginio mums vis dėlto 
reikėtų sulaukti.

– Tai kad aš negalėsiu net persižegnoti, – pasišaipė 
Martynas. – Dešinioji akis nebemirkčioja.

– Buvo ir man maždaug tas pat. Paprašysiu, kad za-
kristijonas iškūrentų mums pirtį.

Damulis, pasirodo, nejuokavo. Jis atsisakė Bartkaus 
pasiūlymo restauruoti vargonus, atnaujinti bažnyčios 
stogą, vargstantiems taip pat kažin ar verta švaistyti pi-
nigus – dar labiau gers ir nespės pasiruošti Paskutiniajam 
Teismui. Martynas gali netikėti tuo, ką sirgdamas regėjo 
Damulis, bet juk pati gamta jau šaukiasi Kūrėjo pagalbos. 
Visoks žemės blogis nustojo dangstytis padorumo kau-
ke. Šėtoną gali tiesiog pačiupinėti, gali matyti įsijungęs 
bet kurią televizijos programą. Žmogus, jeigu jis dar ne-
buvo nužudytas motinos įsčiose, pats mokomas žudyti, 
bet kam parduoti savo kūną ir sielą, sąžinę ir protą. Ku-
nigas klausė, ar dar yra koks nors žemės kraštas, tauta ar 
valstybė, kuri teiktų vilties žmonijai atsinaujinti.

Nei vienas, nei kitas tokio viltingo krašto nežinojo. 
Bartkus gal net būtų siūlęs Damuliui ten apsilankyti. Bet 
jis neiškentė nepasakęs, kad ir Jėzus Kristus, kaip ir tie 
šiuolaikiniai politikai, duotojo žodžio nesilaiko. Žadėjo 
netrukus sugrįžti, įkurdinti žemėj savo Karalystę, o ši-
tiek metų praėjo! Jau daugybė milijardų mirusiųjų lau-
kia, kada čia pagaliau jie bus prikelti, o to Paskutiniojo 
Teismo kaip nėr, taip nėr!

– Bus! – kartojo Damulis. – Vienas kartas neme-
luos...

Zakristijono pirtyje Damulis su Bartkum ėmė pliek-
tis ne tik žodžiais, bet ir beržinėm vantom. Bartkaus in-
sulto požymiai lyg ir pranyko, bet jis vėl prisiminė savo 
revolverį, kuriame buvo šešios kulkos. Gal reiktų pa-
galvoti, kokį niekšą jam vertėtų nupilti, prieš pakeliant 
ginklą prie savo smilkinio? Damulis nutilęs lyg ir ketino 
kažką pasiūlyti, bet laiku susigriebęs pasakė:

– A, tegul Viešpats Dievas juos teisia.

Tada Bartkus paklausė, kokio nuosprendžio jis pats 
galėtų tikėtis, jeigu sulauktų Paskutiniojo Teismo. Juk 
numatytos tik dvi galimybės – Dangaus Karalystė arba 
amžinas pragaras. Dievo dešinė arba kairė. Juoda ir bal-
ta, be jokių atspalvių.

– Man čia darosi per karšta, – vėl patylėjęs tarė Damu-
lis. – Einam – įlįsim į tvenkinį ir išgersime šalto alaus.

Bet ir geriant alų Martynas Bartkus nesiliovė:
– Ar tu pažįsti bent vieną, kurį nedvejodamas galė-

tum nuteisti visai amžinybei?
– Ko tu prie manęs kabinėjies! – supyko Damulis. – Aš 

viso labo tik miestelio klebonas, o ne Viešpats Dievas.
– Nesikuklink – esi pakankamai galingas. Juk tu iš-

gelbėjai mane, o to aš visai nesitikėjau.
– o kas išgelbės Lietuvą? – parimęs kaip Rūpintojėlis 

liūdnai paklausė Damulis.
Bartkus nustebęs išpūtė akis. Tokio klausimo jis tik-

rai nesitikėjo.
– Kokia nauda iš to, kad aš tave išgelbėjau? – nesi-

liovė klebonas. – Koks man džiaugsmas, kokia paguoda, 
kad tu čia atvažiavęs išklibinai mano tikėjimą?

Neskustas Damulio smakras graudžiai virpėjo, rei-
kėjo ką nors sakyti ar daryti, kad žmogus nepravirktų.

– Mums reikia ne teismų, o daugiau užuojautos ir 
meilės, – nepakeldamas akių atsiliepė Bartkus.

– Meilės!.. o kas jos yra vertas, tu man atsakyk. Iš kur 
jos pasisemti? Už kokius pinigus mums jos nusipirkti?

Damulis vis dėlto pravirko. Bartkus nebeišmanė, kaip 
jį galėtų suraminti. Jam atrodė, kad jis mato ne verkian-
tį seną nusivylusį kleboną, o Tą, kuris sukūrė mus pagal 
savąjį paveikslą. Arba mes Jį sukūrėm, nusižiūrėję į save.
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* * *

tik Jūs žinote 
kur skrenda kolibris
ir kas aitriau už absentą
įslaptintame paryžiuje
kur
Jūsų nėra

mano sieloje – dykuma
be oazės be palmės be dievo 
karvytės miegančios ant Jūsų šešėlio
ar nesistebite
kad joje nėra net manęs
rašančio šį eilėraštį –
tik žalsva absento liepsnelė
virpanti sutemoje

žinote 
mane išdavė homero juokas
o hamleto klausimas nebedomina –
blaškausi tarp skyrybos ženklų –
juk turi būti taškas
į kurį skrenda kolibris –

ne šitame krašte
ne pasaulyje

Salovartė’2008
„Nemunas“ ir „Naujoji Romuva“ – poezija kaip bendravimo būdas

V i k t o r a s  R u d ž i a n s k a s
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tarpkultūrinis (triptikas)

I

dvyliktą valandą – siesta šešėliams – 
drybso po palmėmis, rūko havanos tabaką, 
užgeria pinakolada 
 
– ir aš taip norėčiau, – tariu, 
– manjana, – sako Luisas ir šypsosi
šypsosi – – –

II

Kai lipant iš autobuso 
ties paskutine pakopa 
sustodavo laikas, 
Chuanas ištiesdavo ranką, 
ir laikas vėl pajudėdavo – – – 
 
– Duok man ranką, – tariu, – 
noriu darsyk nulipti 
nuo paskutinės pakopos 
– manjana, – sako Chuanas, 
 
bet nesišypso
kaip Luisas

III

It iguana, suaugus su medžio šaka, 
Chose buvo nematomas tiems, 
kurių nenorėjo matyti. 
 
– Kaip tau šitaip pavyksta? – klausiau. 
– Reikia judėt su laiku – jo nematai – – – 
 
ir išspaudęs laimo skiltelę į butelį šalto alaus 
tapo nematomu. 
 
Chose niekad nesakė manjana 
ir gyveno tik šiandien.

apie oššš *

pučia į kriauklę tas, 
kuris žino, kas yra oššš 
 

aidas džiunglių tirštuma bėga, 
termityno anga it burna stabo akmens 
garsą praryja 
 
oššš apglėbia jaukiau nei šilko skara 
nuogus pečius tvankią tropikų naktį, 
kalba švelniau nei minkštas cikados svirpimas 

rytą –
lieka ošdamas svetimo lapais, 
svetimo kojomis žemėn įkibęs oššš 
 
Termityno anga it akis
stabo akmens atsimerkia ir šviesą atryja

stebuklas

Sunkūs lianų plaukai – vakar lijo – 
palmės viršūnėje – lizdas remezos, 
ilgą kasą supynęs, linguoja 
 
Į tos kasos galvą įsegu mintį, 
kaip klevo zylė 
tėvo kaltam inkilėlyje peri margutį – 
 
ir supasi mažas stebuklas 
tūkstančius mylių į rytus.

R ū t a  b r o k e r t

* Majai taip vadina atogrąžų miškų parazitinį augalą.
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delta

gula šešėliai dangaus 
ant šiurpstančių vakaro marių 
 
kosti laivo pirmagalis 
springdamas dūžtančiu vandeniu 
 
dešimt mazgų priešais vėją 
šimtas bangų priešais kilį 
 
farvateris – aidinti pieva 
papasakok, kaip mane myli 
 
debesys – burių šešėliai 
po burėmis  ošia dangus

pokalbis

lašas nuo piršto – 
pakloju galvą ant irklo 
supasi krantas 
 
ajero stiebas 
naro juoda uodegėlė – 
atsakas lašui

šiltutėliai (triptikas)
 
I

vilkduobės linkui – 
šiltos medžiotojo pėdos, 
kūnas jau spėjęs atšalti 
 
II

šilti kailinėliai – 
šypsosi vilko snukelis 
ant nuogo peties 
 
III

pilkas namų radiatorius – 
taip gera, taip šilta jį apkabinus, 
kad norisi staugti

atgaila

– į tyrus save išvaryti 
mėlyną pilnaties naktį, 
 
kai sniegas gurgždantis žvyru 
vilko balsu vienastygiu 
gėlą žmogaus išdainuoja, 
 
bąlantį rytą kaip randą 
glėbyje supti –

spalvinimo knygelė
 
1. mėlyna ir balta 
rytas, kai bangos į laivą 
inkaro grimzlę skandina, 
neša burę nuo stiebo, 
laivą nuo jūros 
 
baltas žydėjimas keterų 
šarminis lakmuso kraujas 
 
2. balta ir žalia 
nekaltas maldininko žvilgsnis 
į bundančią pavasarinę musę 
 
3. žalia ir juoda 
romos senatoriau, 
jūsų mieloji bastetė 
gete buchenwaldo 
driade žaliuoja 
 
senatoriaus antakių lankas 
pelenu virtęs 
 
4. juoda ir raudona 
praviros prieangio durys 
 
Amūro gyvačių kerėtojau 
uždeki raudoną žibintą 
 
po slenkstim – angis 
 
5. raudona ir mėlyna  
raudonosios burės 
per laiko apyrankės laką 
vario sulfato grūdeliais – – – 
 
lieka bespalvis 
kaip gyveni?
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* * * 

Ir visa tai – tik fatumas:
Akmuo, vanduo ir gėlės.
Ir visa tai – tik atomas
Ant sapno pagalvėlės.
Esu dėl to, kad norima
Mane čionai matyti –
Kalbas prieš medžių forumą,
Lakštingala, sakyki!
Pranešk mums apie debesis,
Žaibus, audras ir lietų – 
Netikras šis pavasaris, 
Kartojamas poetų!
Nes viskas čia – tik fatumas.
Ir viskas čia – tik grožis.
Pažvelk, kaip skečia rožė
Raudoną savo atomą!
Pažvelk, kaip skleidžias šypsena 
Ant tavo moters lūpų – 
Ateis, išauš jos rytdiena 
Ir kūdikį ji sūpaus! 
Nes viskas čia – tik fatumas,
Tik būtina kartotė. 
Nes viskas čia – tik atomas
Ir nuostabi klastotė!

* * * 

Vėl gręžiasi nežemiška šviesa iš šiaurės – 
Prasideda saulėgrįža – gražu.
Tiek daug šešėlių šešėliuojančių, tiek nauja 
Paukštelių lizduose ir taip skardu,

Kad net suskausta galvą – pinavijos,
Atrodo, užsilips greit ant stogų.
Tiek daug sekmadienių. Ir tiek daug išeivijos
Iš žemės sodų ir laukų.

Ateik manęsp, o liūdesy žadėtas.
Dėl to, kad visa buvę – nebebus.
Rugpjūtyje, tiesa, kartosis meteorų lietūs –
Rugsėjyje – lietus.

Bet štai saulėgrįža – ir švento Jono
Žadėti žemei atlaidai.
Saulelė vakarop vėl gulasi ant šono,
Ir suskamba šventovėje varpai –

Visiems, kurie prie vabalėlių kojų.
Visiems, kurie dar ne, bet greitai bus.
Sekmadienis visiems – laikams ir jų artojams
Kaip mėlynas sekmadienių dangus.

* * * 

Niekas manęs čia negali matyti –
Aš juk esu šio pasaulio akis.
Visa, kas šviečia, triukšmauja ar lyti –
Visa tai – mano aistringa širdis!

Ak, kaip skaudu prie tavęs prisiliesti,
Tarsi prie sielos, keliaujančios aukštu dangum.
Tarsi prie vėjo, aplankiusio amžiną miestą,
Arba prie augalo, buvusio vakar žmogum –

Niekas manęs čia negali girdėti –
Aš juk esu šio pasaulio ausis.
Kas man litaurų garsai ar iš aukso lieti epoletai,
Kai nusileidžia į žemę naktis!

Niekas manęs čia negali lytėti –
Aš juk liečiu jus lietum ir tamsa.
Visa, kas buvo – pasauliai per Stiksą žolėti.
Visa – tiesa netiesa.

J o n a s  b a l č i u s
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Tėvo prisiminimas

 1

it kryžių į kapus nešdamas
žalgą obuoliui skinti
žingsniuoja giedodamas –
procesija į alyvinę obelį
kaip vaškas tviska
obuolys tėvo rankoje
              
2
ieškojau dainos
kurią tėvas dainuodavo
jaunas išgėręs
dainuodavo dažniau 
negu gerdavo
radau tautosakos antrajame
tome 
tai buvo rauda
              
3
sergu vaikystėje
senolė beržo šaka
vaiko muses
tėvas parvažiavęs
nukinko kumelę
gryčioj paima mane
ant rankų neša prie lango
žiūrėk koks mėnulis
vaikeli

* * * 

gegužyje miršta Kniūkšta
jo Sakalas kyla į dangų
ieško poeto
kurį galėtų prisijaukinti

Ūkininkaujant

birželio pradžia
lyja ir lyja
regiu per dienas
Romoj išleistas 
Mačernio vizijas

* * *
Algirdui Verbai 

panašumo turėjai
jauno miško žvėries
ir tamsiai žalių kadagių
kvepėjimo jų aitraus
švento tėviškės imažinizmo
Arglaičių kaimo žvyrynuos
sapnavau:
tarsi jaunas Longfelow
iššokai iš žalio medžio
ir nubėgai tolyn

Atlaidai Deltuvoje

šviežių dobilų glėbys
pavargusiam arkliui
raudonam žiede
susirietusi mirusi bitė
už ją ir melsimės

A l f a s  P a k ė n a s
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Jeseninas

švystelėjai mėlynu gaisru
rėkte išrėkei savo eilėraščius
rusiją vadinai žala telyčia
arba sakydavai:
rusija – tai mėlynė įkritusi upėn
būdavai isteriškai girtas
iki traukulių
girtas ne nuo vyno o iš ilgesio
moterys gėrė tavo kraują
o tu gėrei degtinę
kaip vaikystėj šiltą pieną
iš žydinčios ievos tešmens
suklikai nusivylusiu balsu
tarsi nakties paukštis
ir nukritai kruvinu gniužulu ant žemės
išėjai netrenkdamas durų
o tyliai jas priverdamas 
paskui save 

Kalanavičius

įjoti į poeziją ant balto žirgo
ant asilaičio
ateiti į poeziją pėsčiam
iš vienkiemio
nepripažintam poetui
numazgoti kojas

* * * 

poeziją tikrą rašo ruduo –
maestro Menuhinas senas
užšals tau burnoj paskutinis skiemuo
iš neparašyto romano

ruduo – aukštaitijoj dūžta žvaigždė
skeveldros raudonos, išlytos
kiauram debesy tarsi eketėj
užšals ir eilėraštis šitas

Buitinė novelė

„Tu vėl išgėrei vyną! Kaip saiko neturėt!“
Įpykusi žmona kartoja, 
primindama, kad vėl 
„ilgam gyvenimo nebus“.
Ir veltui teisinies, 
kad tik mišias aukojai
už nesugrįžusius pavasarį paukščius – – –
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* * *

ir žodžius tuos nusinešė vėjas
siuntė dievui, apaugusiam žemėm
aš tikėjau – sudygsta palietus
bet ir dievą kažkas jau nuskabė

ir neliko dirvožemy slieko
ir paviršius yra mūsų dugnas
kiek daug laimės nereiškiančios nieko
koks garsus vieno mušamas būgnas

* * *

jei staiga viskas skęsta rūke
ir jo pirštai užspaudžia burną
– tai tik skausmas, jo ietis buka
smeigia širdį ir lieka tik urna
mano lūkesčių pelenams

* * *

be ledinio lietaus šukyčių
įsikibusių man į plaukus
aš tikrai mirtinai sulyčiau
ir pavasario nesulaukus
atsiremčiau į baltą lytį
ir nuneštų kaip vilko pėdą
o dabar sidabrėliai švyti
ir viduj kažkas krauna žiedą

E r i k a  d r u n g y t ė

* * *

Už tuos metus, kurie jau sudegė raudoniais
Ir kvepiančiais laiku būtuoju pelargonijų žiedais,
Gebenių lapais, kraujo stingstančio spalvos,
Klevų lavinom, tekančiom stačiais Jiesios šlaitais,
Nebuvo nei vienų labiau mane sugėlusių,
Sunkiau mane užgriuvusių, lengviau pakėlusių,
Pabirusių, išnykusių, supuvusių...
Labiau mane nukritusių, labiau mane užbūrusių,
Paniekinusių, pamylėjusių, pamiršusių...
Nebuvo nei labiau sutraiškiusių, nei apkabinusių,
Suvalgiusių, išspjovusių, atgal įsiurbusių.
Prie Dievo vedusių, prie staktos sumažėjusių,
Man protą atrakinusių ir gyvastį atėmusių,
Sušlavusių, užbėrusių, upe tolyn nuplukdžiusių...
Už tuos metus daugiau nebuvo metų,
Tiktai laikai dar keitė vienas kitą,
Tik skaičiavau, kiek rudenų, kuris gilesnis,
Kol to, paties giliausio, kvepiantis žeme saulėlydis
Man uždegė didžiulį aukštą laužą,
Ir aš žinojau, kas yra dangun ėmimas.



NAUJOJI ROMUVA, 2008, NR. 2 (563) 63

krikštas

išėjimo knygoj nėra parašyta kada išėjau
kad ikonose upės piešiamos buvo
raudonesnės už jūrą jos skyrėsi leisdamos tau
atsispirti nuogam saulės kūnui

„gęsta viskas“ girdėjai kalbant medžius
„viskas gęsta“ girdėjai paukščius jiems atsakant
vienas kito nekrikštijom savo vardus
mes užmiršom užmiršom užmiršome kam tai

šis peizažas – iš jo išbrauktas lietus
šitas kelias – išplėštas iš šventraščio lapas

ištrauka

netiesiu rankos neliesiu žaizdos
durims iš baimės esant atrakintoms
kas vidury manęs atsistos
cituodamas supaprastintą septuagintą:

„tu įtikėjai nes skaitei
palaiminti kurie tiki neskaitę“

aritmija

ėjimas nemokamas
(tai vidurnaktis eina ratu)
į žodžius, laikrodžiai trakšteli
kas užmynė kas užminė mįslę:

kaip jie ilgisi to kas pamiršta
kaip jie priima tai kas yra
tamsoje

taksas sėdi taksi
ar gali patikėti
tapsi nematomas tapsi

žmogus besikeičiantis nuolat
todėl nepakeičiamas
mano žmogus nepriklausantis man

o naktis
sukirčiuos tavo pojūčius
miegantį apkabins kad
neskaudėtų pamiršti
išėjimas nemokamas (ne)

iš aukso

tas susiaurėjimas žemyno į kurį keliavome laivais
kuris nebuvo tolimas ir artimas nebuvo bet gražus
nes svetimas gražus nes moterys ten laukė vyrų

kurie negrįžo iš kovos su svetimšaliais jūroje
dalis paskendo o antra dalis – paimta buvo įkaitais
įkaitus saulė ta įkaitus svetimųjų žemių saulė

ji moteris ir mus kamavo susiaurėjimas žemyno
tas susiaurėjimas žemyno buvo visas mūsų auksas

To m a s  Ta š k a u s k a s

KęSTUČIo SVėRIo nuotraukos
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VEIKėJAI:
Leonidas Iljičius Brežnevas
Stilistė Q
Disidentas X
Disidentas Y
Disidentė W
Montažininkai
Skęstantieji
Desantininkai
Sirenos

P R O L O G A S
tarkim, kokie 197... metai. maskva.
vos kelių kvadratinių metrų komunalinės „churščiovkos“ 
virtuvėlėje glaudžiasi konspiratyvi vadinamoji Helsinkio 
žmogaus teisių gynėjų grupė.
tyliai tyliai veikia radijas: „Говорит „Голос Америки“ 
из Вашингтона. (muzikinis šaukinys). Сегoдня Прези-
дент Соединенных Штатов Америки Ричард Ник-
сон и Госсекретарь Генри Киссинджер в Белом Доме 
встретились...“
Pasigirsta trukdžiai.

ką tik įsivardinę „grupe“, piktavaliai disidentai užsii-
ma antitarybine veikla – pasikeisdami šmeižia tarybinę 
santvarką, tskP ir jos vadovus, girtauja, lošia durnių 
kortomis (с погонами) ir domino (забивают козла), iš-
tvirkauja, taip, atsiprašant, švenčia bendražygio (išsilais-
vinusio iš tramdomųjų marškinių) sugrįžimą iš serbskio 
psichiatrijos instituto gydyklos, – liguistai linksma šią-
nakt disidentams, ypač transvestitams X ir y.

DISIDENTAS X.  Dabar aš papasakosiu:
Stovi Brežnevas balkone. Pro šalį skrenda Karlsonas.
– Tu kas? – klausia Leonidas Iljičius.
– Jūs manęs neatsimenate? Aš – Karlsonas.
– Kaipgi, kaipgi, pažįstu, ir bendražygį tavo Engel-
soną puikiai atsimenu.

DISIDENTAS Y.  Atvyksta Brežnevas į Vidurinę Aziją.
– Salam aleikum! – šaukia jam.
– Aleikum salam! – atitaria.
– Salam aleikum! – vėl šaukia.
– Aleikum salam! – atsako.
– Archipelag Gulag! – sušunka disidentas.
– Gulag Archipelag! – atsako jam Brežnevas.

h e r k u s  K u n č i u s

Mažoji žemė
Pažangi drama

Disidentai suprunkščia.

DISIDENTė W.  Eina Brežnevas per mišką ir sutinka 
mešką... Palaukit, prisiminsiu... Meška...

DISIDENTAS X.  Ateina Brežnevas į Politbiurio posėdį 
be apdovanojimų. Visi nustebę klausia:
– Leonidai Iljičiau, kurgi jūsų ordinai?
– oi, pamiršau nuo pižamos persisegti.

Disidentai sukrizena.

DISIDENTAS Y.  Išsikviečia Brežnevas kosmonautus.
Draugai! Amerikiečiai išsilaipino Mėnulyje. Mes čia 
pagalvojome ir nutarėme, kad jūs skrisite į Saulę.
– Betgi sudegsime, Leonidai Iljičiau!
– Nusiraminkite, draugai, partija viską apgalvojo: 
jūs skrisite naktį.

Disidentai nusikvatoja.
Disidentas X pastuksena.

DISIDENTė W.  Eina uogaujanti meška pavakary per 
mišką ir susitinka verkiantį Brežnevą...

Disidentai apsimeta kurčiais.

DISIDENTAS X.  Išleido pašto ženklą su Brežnevo at-
vaizdu. Bet jis neprisiklijuoja: vieni spjaudo, kiti ne 
tą pusę laižo.

DISIDENTAS Y.  Čia geras: kas atsitiks, jei Brežnevą pra-
ris krokodilas?

DISIDENTė W.  Visą savaitę šiks ordinais... Prisiminiau, 
eina Brežnevas per mišką ir sutinka mešką...

DISIDENTAS Y.  Atvyksta Brežnevas į durnyną. Durnius 
išrikiuoja ir klausia:
– Ar žinote, kas pas mus atvyko?
– Naujokas!

Disidentai leipsta juokais.
Disidentė W slapta pabeldžia.

DISIDENTAS X.  Palatos kaimynas pas Serbskį pasakojo:
Prisidengęs veidą panama, guli Brežnevas Politbiu-
ro sanatorijos vyrų pliaže. Pro šalį prabėgdamas šuo 
lyžteli jam genitaliją. Brežnevas tingiai:
– Na, to jau per daug, draugai!
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Disidentai žviegia.

DISIDENTAS Y.  oro uoste Brežnevas atsisveikina su 
amerikiečių politiku. Ilgai bučiuojasi. Politikas įlipa 
į lėktuvą ir išskrenda. 
Brežnevas verkia.
Prieina Suslovas:
– Leonidai Iljičiau, liaukitės, šis politikas nereikš-
mingas.
– Politikas gal ir nereikšmingas, bet kaip bučiuoja!

DISIDENTAS X.  Kremliaus koridoriuje Brežnevas su-
tinka Suslovą.
– Lionia, – klausia Suslovas, – kodėl tavo vienas ba-
tas geltonas, o kitas juodas?
– Supranti, Miša, aš ir pats pastebėjau. Grįžau, no-
rėjau pasikeisti, o ten taip pat vienas geltonas, o ki-
tas juodas!..
Brežnevas kalba per televizorių:
– Pasklido melagingi gandai, kad vietoj manęs au-
tomobiliu vežiojama kaliausė. Atsakingai patikinu: 
tai šmeižtas! Vietoj kaliausės automobiliu vežioja-
mas aš.
Politbiuro posėdyje pasisako Brežnevas:
– Draugai! Kai kurie Politbiuro nariai galutinai su-
marazmėjo, posėdžių metu žaidžia, joja ant medinių 
arkliukų. o štai Kosyginas atėmė iš manęs alavinius 
kareivėlius ir... neatiduoda!

Disidentai žviegia.

DISIDENTAS X.  Beldžia į duris. Brežnevas iš kišenės 
išsitraukia akinius, lapelį ir skaito:
– Kas ten?

Disidentai raičiojasi.

DISIDENTAS Y.  Anglai užgrobė Folklendo salas, o ką 
daryti su jomis – nežino. Klausia Reigano:
– Neturiu supratimo, – atsako Reiganas, – klauskite 
Brežnevo, jis mažųjų žemių specialistas.

Disidentai trūkčioja.

DISIDENTAS Y.  Vaikšto Brežnevas su anūku.
– Seneli, seneli, kai aš užaugsiu, būsiu Generalinis 
sekretorius?
– Na ką tu, anūkėli, argi gali vienoje šalyje būti du 
Generaliniai sekretoriai?

Disidentai kriuksi.
Disidentas X tariamai paslapčia trypčioja, stuksena, bel-
džia, tranko, daužo: tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk... bilda.

DISIDENTAS X.  Gavęs Lenino premiją, Brežnevas sėdi 
krėsle ir žaidžia su laureato ženkleliu. Į Generalinio 
sekretoriaus kabinetą įeina Suslovas.
– Michailai Andrejevičiau, tu mažąją žemę skaitei?
– o kaipgi, Leonidai Iljičiau, puiki knyga!
Po kurio laiko užeina Pelšė.
– Arvydai Janovičiau, tu mažąją žemę skaitei?

– Du kartus skaičiau, Leonidai Iljičiau. Nuostabus 
kūrinys!
Likęs vienas kabinte Brežnevas balsu svarsto:
– Nieko sau, visiems patinka. Gal ir man perskai-
tyti?..

iš radijo imtuvo suskamba kremliaus kurantai: „Говорит 
Москва! Говорит Москва!“
baikštūs disidentai nutyla, gesina šviesą.
Pabaidyti panyra tamsoje į dar gilesnį pogrindį; atrodo, 
iš baimės užmiega giliu žiemos miegu.

I  S C E N A
klasikinė literatūrinė kompozicija-montažas.
trimituoja, būgnija pionierių draugovė.
estradoje pristatomas rašytojo Leonido iljičiaus brežnevo 
curriculum vitae.

I  MoNTAŽININKAS.  Tarybinis rašytojas Leonidas Ilji-
čius Brežnevas gimė 1906 metų gruodžio 19 dieną 
carinės Rusijos Kamenskojės miestelyje Dneprodzer-
žinske, Ukrainoje, nagingų darbininkų šeimoje.

II  MoNTAŽININKAS.  Jau nuo penkiolikos metų gu-
vus berniukas įsitraukė į darbinę veiklą. 1927 metais 
pažangiais pažymiais baigė Kursko žemėtvarkos-
melio racijos technikumą ir gavo paskyrimą dirbti 
žemėtvarkininku Kochanovo rajone, oršansko aps-
krityje, Baltarusijos TSR.

III  MoNTAŽININKAS. Į komjaunimą Leonidas Iljičius 
Brežnevas vienbalsiai buvo priimtas 1923 metais, o 
TSKP nariu tapo 1931 metais.

IV MoNTAŽININKAS.  Visą šį laiką jautęs gilesnių 
mokslo žinių alkį, 1935 metais Leonidas Iljičius 
Brežnevas sėkmingai baigė metalurgijos institutą 
Dneprodzeržinske, ten liko dirbti gabiu inžinieriumi 
metalurgijos gamykloje.

V MoNTAŽININKAS.  Ir štai, sulaukęs vos 32 metų, 
Leonidas Iljičius Brežnevas jau skiriamas į pirmąjį 
gyvenime atsakingą postą – pasiaukojamai dirba 
Dnepropetrovsko apskrities partijos komitete, 1939 
metais tampa šio miesto partijos sekretorumi, beje, 
atsakingu už gynybinę pramonę.

I  MoNTAŽININKAS.  Antrojo pasaulinio karo metais 
Leonidui Iljičiui patikimos atsakingos pareigos eva-
kuojant Dnepropetrovsko pramonę į Rytus. Netru-
kus gabus vadovas paskiriamas politvadovu, vė-
liau – brigados komisaru. Negana to, 1942 metais 
jis jau Transkaukazo fronto politinės administracijos 
vadovas, pulkininkas.

II  MoNTAŽININKAS.  Pasibaigus karui, Leonidas Ilji-
čius Brežnevas – Tarybinės Armijos generolas ma-
joras, jo krūtinę puošia Radonosios Žvaigždės, Bog-
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dano Chmelnickio, du Raudonosios Vėliavos ordinai 
ir du medaliai.

III  MoNTAŽININKAS.  Pokario metais Leonidas Ilji-
čius Brežnevas dirba Dnepropetrovsko KP pirmuo-
ju sekretoriumi, 1950 išrenkamas Aukščiausiosios 
tarybos deputatu ir tais pačiais metais paskiriamas 
Moldavijos TSR KP Pirmuoju sekretoriumi.

IV MoNTAŽININKAS.  Dirbant atsakingą darbą Leoni-
do Iljičiaus gabumai nelieka nepastebėti, 1952 metais 
jis tampa TSRS KP Centro komiteto nariu, pristato-
mas kandidatu į Prezidiumą.

V MoNTAŽININKAS. 1955 metais Leonidas Iljičius 
Brežnevas paskiriamas Kazachijos KP Pirmuoju sek-
retoriumi, o štai jau 1956 metais nedelsiant atšau-
kiamas į Maskvą, čia kuruoja gynybinę bei sunkiąją 
pramonę, ambicingą kosmoso programą.

I  MoNTAŽININKAS.  1959 metais Leonidas Iljičius 
Brežnevas tampa TSKP CK Antruoju sekretoriumi, 
1960 išrenkamas Aukščiausiosios Tarybos prezidiu-
mo pirmininku.

II  MoNTAŽININKAS. 1961 metais už nuopelnus vys-
tant tarybinę techniką bei sėkmingą tarybinio žmo-
gaus skrydį į kosmosą laivu Vostok Leonidui Iljičiui 
Brežnevui suteikiamas Socialistinio Darbo didvyrio 
vardas.

III  MoNTAŽININKAS.  1964 metais Leonidas Iljičius 
Brežnevas tampa TSKP CK Pirmuoju sekretoriumi.

IV MoNTAŽININKAS.  1966, 1976, 1978, 1981 metais 
Leonidas Iljičius Brežnevas – Tarybų Sąjungos Did-
vyris.

V MoNTAŽININKAS.  1976 metais Leonidas Iljičius 
Brežnevas – Tarybų Sąjungos maršalas, jo asmeninė-
je sąskaitoje: 8 Lenino ordinai, 2 Spalio Revoliucijos 
ir Raudonosios Vėliavos ordinai, Bogdano Chmel-
nickio, Tėvynės karo 1-ojo laispnio ordinas, Rau-
donosios Žvaigždės ordinas; iš viso – 114 vienetų, 
tarp jų  – Pergalės ordinas, 3 Bulgarijos Respublikos 
didvyrio Aukso Žvaigždės, du Vengrijos Liaudies 
Respublikos Vėliavos ordinai, Vokietijos Demokra-
tinės respublikos Tautų draugystės Didžioji Žvaigž-
dė, trys Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos 
didvyrio Aukso žvaigždės bei didysis Peru saulės 
kryžiaus ordinas.

I  MoNTAŽININKAS.  1980 metais Leonidas Iljičius Brež-
nevas už trilogiją mažoji žemė, Atgimimas ir Plėšiniai 
apdovanojamas Lenino literatūrine premija.

II  MoNTAŽININKAS. Jo kūriniai pasklinda 15 milijonų 
tiražu, išverčiami į kelias dešimtis kalbų, įtraukiami 
į TSRS literatūros mokyklinę programą.

III  MoNTAŽININKAS.  Plėšiniai! 

IV MoNTAŽININKAS.  Atgimimas!

V MoNTAŽININKAS. mažoji žemė!

I  MoNTAŽININKAS. Mažoji žemė... Ji tikrai „maža“ – 
nesudaro nė trisdešimties kvadratinių kilometrų. Bet 
kartu ji didelė, kaip gali būti didelė net žemės pėda, 
kai ją aplaisto pasiaukojančių didvyrių kraujas.

montaže lyg šv. Dvasia pasirodo Leonidas iljičius brež-
nevas.

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Aš dėkingas mūsų 
partijos Centro Komitetui, kad pritarė mano norui 
būti veikiančioje armijoje nuo pirmųjų karo dienų. 
Dėkingas už tai, kad 1943 metais, kai dalis mūsų te-
ritorijos buvo išvaduota, patenkino mano prašymą 
neatšaukti manęs su kitais partiniais darbuotojais 
frontininkais, siunčiamais vadovaujančiam darbui 
užnugaryje. Dėkingas ir už tai, kad 1944 metais 
buvo patenkintas prašymas neskirti į aukštesnį pos-
tą, kuris būtų atitolinęs mane nuo tiesioginių kovos 
veiksmų, ir palikti iki karo pabaigos 18-ojoje desan-
tinėje armijoje.
Tada mane buvo apėmęs vienas jausmas – apginti 
mūsų žemę, mušti priešą visur, žygiuoti iki galo, 
iki visiškos pergalės. Tik taip buvo galima grąžinti 
taiką žemėje.
 

MoNTAŽININKAI. 

Мы зА ценой не постоиМ

здесь птицы не поют,
Деревья не растут,
и только мы плечом к плечу,
Врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
над нашей родиною дым,
и, значит, нам нужна одна победа,
одна на всех – мы за ценой не постоим.

Priedainis:

нас ждет огонь смертельный,
и все ж бессилен он.
сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш десантный батальон.

едва огонь угас –
звучит другой приказ,
и почтальон сойдет с ума,
Разыскивая нас.
Взлетает красная ракета,
Бьет пулемет, неутомим...
и, значит, нам нужна одна победа,
одна на всех – мы за ценой не постоим.

Priedainis
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от Курска и орла
Война нас довела
До самых вражеских ворот –
такие, брат, дела.
Когда-нибудь мы вспомним это –
и не поверится самим...
А нынче нам нужна одна победа,
одна на всех – мы за ценой не постоим.

Priedainis
 

B. okudžava, 1969 (iš kino filmo baltarusijos stotis)

Pastaba: Praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio pra-
džioje ši daina taip giliai sujaudino Leonidą iljičių brež-
nevą, kad jis gailiai pravirko. nuo to laiko bulato Oku-
džavos daina apie „dešimtą desantinį bataljoną“ buvo 
įtraukiama į visus oficialius koncertus, kuriuose apsilan-
kydavo Leonidas iljičius brežnevas, ne paslaptis, taip pat 
desantininkas.

I I  S C E N A
tskP ck, tsrs ministrų ir, žinoma, aukščiausio-
sios tarybos Prezidiumas – psichoanalizės-psichoterapijos 
ambulatorija – smilkalai, sitaros, varpeliai, aukurai.
Įtakinga ekstrasensų kuluaruose stilistė Q, tsrs aukš-
čiausiosios tarybos deputatė, keičia vis plačiau hipnozės 
seanso metu beatsiveriančio Leonido iljičiaus brežnevo 
įvaizdį, nuo šiol jis iškils pasauliui kaip didis rašytojas.
inauguruotas rašytoju Leonidas iljičius brežnevas ne-
lieka skolingas – įsitaisęs nepasiekiamame Prezidiumo 
aukštikalnyje atsidėkoja stilistei Q išsamiu pasąmonės 
interviu; veikia ne tik visų tsrs televizijų ir radijų sto-
tys, dirba ir moderniausia medicinos aparatūra.
užhipnotizuotas generalinis sekretorius kai kuriuos savo 
atsakymus skaito iš dar „šlapio“ (čia pat jam pakišto) 
„mažosios žemės“ rankraščio-kardiogramos.

STILISTė Q.  Ta kilnaus rašytojo pajauta, ta dvasios tar-
nystė, prasmės nuojauta, kai visa, kas yra, yra at-
skirta, bet neatskirta. Ta pati plunksna, pienės pū-
kas, ta pati likimo banga, esanti tas pats vanduo, ta 
pati jūra ir okeanas, atveriantis paskatą nors ir labai 
trumpam – čia pat išnykti, susiliejant ir vėl susifor-
muojant, – bet tai jau kažkas kita – mažoji žemė – kas 
tai, Leonidai Iljičiau?

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Ta mano pajauta, 
pienės pūkas...
Nuo jūros pūtė žvarbus vėjas, buvo šalta. Pietuose 
šaltį apskritai sunkiau pakelti negu šiaurėje. Kodėl – 
nesiimu aiškinti, bet taip yra.

STILISTė Q.  mažosios žemės tekstas – daugiariopose žen-
klų sistemose išaustas audinys. Biosfera, sociosfera, 
semiosfera – tai žmogaus būties sferos, to paties 
žmogiškojo rutulio aprėpimo pastangos? o kur, Leo-
nidai Iljičiau, slypi dar gilesni dalykai?

VALENTINAS ANTANAVIČIUS. Kareivio motina, 2000



68NAUJOJI ROMUVA, 2008, NR. 2 (563) 

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Tos aprėpimo pa-
stangos, mano audimas...
Aš manau, kad, kol mes plauksime, per tris valan-
das, pasikalbėsiu su papildymo kariais, noriu juos 
geriau pažinti. Bendras pokalbis neįvyksta. Desan-
tininkai jau įsitaisę savo vietose denyje, todėl nebe-
noriu jų kelti.

STILISTė Q.  Betgi ten, kur trapi riba nyksta, kur grės-
minga banga virsta vandeniu, kur nukritę medžio 
lapai virsta žeme, kur kalbėjimas pereina į tylą arba 
tik į balso tembrą, spalvą, aromatą, vyksta patys 
svarbiausi procesai – gyvenimas imasi iš to, kas nėra 
gyvenimiška?

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS. Ta trapi riba, mano 
banga ir mano gėlas vanduo, tvenkinys, ežeras, 
jūra...
Nutariu grupes pereiti atskirai. Vienus klausinėju, 
su kitais persimetu replikomis, prie kitų prisėdu 
pasikalbėti. Įsitikinu, kad dauguma karių jau daly-
vavę kautynėse, visų nuotaika kovinga. Aš gerai ži-
nau, kad būtini pokalbiai su kareiviais, tačiau žinau 
ir kitką: kartais kareiviams už pokalbius svarbiau 
žinoti, jog politinis darbuotojas, politinis vadovas 
eina drauge su jais, patiria tuos pačius sunkumus ir 
pavojus kaip ir jie.

STILISTė Q.  Susikalbėjimas ir nesusikalbėjimas, supra-
timas ir nesupratimas, vertimas ir neišverčiamumas 
yra kartu, jie neatskiriami. Ar už supratimo lieka 
neįžvelgiama nesupratimo plynė?

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Ta nesupratimo 
plynė, mano neįžvelgiamumas...
Toli priešais mus, virš Novorosijsko, šviečia paš-
vaistė. Dusliai bumbsi artilerija, bet mes prie to jau 
įpratę. Į kairę nuo mūsų vyksta jūrų kautynės. Man 
pasako: susitiko mūsų ir vokiečių torpediniai kate-
riai. Aš stoviu dešiniajame vairininko atviro tiltelio 
šone, šalia locmano; jo pavardė...

STILISTė Q.  Rašytojas yra tas, kuris jau turi kalbos, kaip 
struktūros, patirtį. Neįmanoma pradėti rašyti, neįsisą-
moninant rašymo. o gal aš, Leonidai Iljičiau, klystu?

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Ta vis perverianti 
rašymo gelmė, mano struktūros patirtis, mano...
Aš nejaučiu skausmo. Apie mirtį negalvoju. Ne kartą 
man tenka susidurti su įvairiausia mirtimi, ir, nors 
normalus žmogus su mirtimi apsiprasti negali, karas 
nuolat verčia galvoti, kad ji gali ištikti ir tave. Kartais 
rašoma, kad žmogus tokiais atvejais prisimena savo 
artimuosius, kad mintyse per akimirką pralekia vi-
sas gyvenimas ir kažką svarbaus jis suspėja apie save 
suprasti. Gal taip ir būna, bet man švysteli vienintelė 
mintis: kad tik nenukrisčiau atgal ant denio.

STILISTė Q.  Leonidai Iljičiau, arčiau, laikykitės...

Įsimylėjusi savo kūrinį bei nebevaldanti patriotinių 
jausmų stilistė užgula Prezidiumo aukštikalnyje „ne-
realiai“ patrauk lų Leonidą iljičių brežnevą, – pamilsta 
jį, jo talentą.
nervingai skimbčioja barškutis.

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Na, to jau galbūt 
per daug, draugai...

I I I  S C E N A
atrodo, kad kremliaus kurantų gaudesys įšale įmigu-
siems disidentams tik pasidingojo, pavojus praėjo.
„chruščiovkos“ virtuvėlėje tariama Helsinkio žmogaus 
teisių gynėjų grupė vėl įninka šmeižti tarybinę santvarką, 
socializmą bei tskP generalinį sekretorių Leonidą iljičių 
brežnevą (asmeniškai).

DISIDENTAS X.  Pasigirdo.

DISIDENTAS Y.  Pasivaideno.

radijas: „Вы слушаете радиостанцию „Свободная 
Европа“ из Мюнхена, финансируемую Конгрессом 
США. Вчера Президент США Джеральд Форд и 
Госсекретарь Сайрос Венц в Кэмп Девиде...“
Disidentai nusiramina, lupa bananus, žiaumoja ir vėl 
imasi nemoralios politikos, ne paslaptis, finansuojamos 
imperialistinių jėgų bei pasaulinio sionizmo emisarų.

DISIDENTė W.  Vyksta mūšis Berlyne. Stalinas skambi-
na Žukovui.
– Draugas Žukovai, jūs parengėte Berlyno šturmo 
planą?
– Tikrai taip, draugas Stalinai.
– o su pulkininku Brežnevu jį suderinote?

Disidentai prunkšteli.

DISIDENTAS X.  Po Maskvos kino festivalio bankete 
Kremliuje Bridžita Bardo klausia Brežnevo:
– Kodėl visiems norintiems jūs neatidarote sienų?
Brežnevas pagrūmoja pirštu:
– Viena, mažule, su manim nori likti?

Disidentai leipsta.

DISIDENTAS Y.  Kiek pas mus žydų? – klausia Brežne-
vas Kosygino.
– Trys keturi milijonai.
– o jei leistume jiems išvažiuoti, kiek panorėtų?
– Dešimt penkiolika milijonų.

Disidentai sprogsta iš juoko.

DISIDENTAS X.  o šitą ar girdėjot?
TSKP CK, Politbiuras ir Ministrų Taryba su liūdesiu 
praneša: po sunkios ir ilgos ligos, neatgavęs sąmo-
nės, grįžo prie darbo Leonidas Iljičius Brežnevas.
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Disidentai krenta iš padų.
nebesivaldo, nebesisaugo ankštoje „churščiovkos“ virtu-
vėje įsisiautėję tsrs disidentai.

DISIDENTė W. 
 Это что за Бармалей

Лезет прямо в мавзолей?
Брови страшные он носит,
Букв совсем не произносит...
Кто на это даст ответ,
тот получит десять лет!

DISIDENTAI. 
 просыпаюсь утром рано,

нет Луиса Корвалана...
поменяли хулигана
на Луиса Корвалана.
Где найти такую блядь
Леонида поменять?!

keistas aidas atkartoja įsiautėjusių disidentų častuškas.
Helsinkio žmogaus teisių gynimo grupės nariams kyla 
įtarimas, kad „chruščiovkos“ virtuvėje kabančiame ra-
dijo „taške“ jų antitarybinių kalbų klausosi tsrs spe-
cialiosios tarnybos – visa sekanti, visa girdinti kgb: 
„Радиостанция „Маяк“ продолжает трансляцию. 
Сегодня Генеральный Секретарь ЦК КПСС Леонид 
Ильич Брежнев принял в Кремле...“
Patyrę pogrindininkai akimirksniu užmeta ant radijo au-
deklą ir virtuoziškai pakeičia temą, taip tikisi budrų kgb 
suklaidinti.

DISIDENTAS X.  Tyliau! 
Ir išties, draugai, aš sutinku su Leonido Iljičiaus iš-
sakyta mintimi, kad desanto išsilaipinimas į Mažąją 
žemę ir kautynės joje gali būti karo meno pavyzdys. 
Kita vertus, Iljičiaus rūpesčiu buvo kruopščiai parink-
ti žmonės, specialiai parengti. Tonkij iškyšulyje Gelen-
džike buvo treniruotos šturmuotojų grupės, jie buvo 
mokyti šokinėti į vandenį su kulkosvaidžiais, kopti 
uolomis, mėtyti granantas iš nepatogių padėčių.

DISIDENTAS Y.  Beje, mums būtina turėti galvoje, kad 
1974 metais Leonidas Iljičius Brežnevas Novorosijsko 
muziejuje atkreipė dėmesį į reikšmingą dokumentą.

DISIDENTė W.  Sutinku, tai buvo raportas vyresniojo 
leitenanto V. Botyliovo, kuris išsikėlė į placdarmą tą 
pačią naktį kaip ir Kunikovas.

DISIDENTAS X.  Jis rašė: „Pranešu, kad pirmojoje štur-
mavimo grupėje užmuštų – 1, sužeistų – 7. Iš jų už-
muštų VKP(b) kandidatų – 1, sužeistų VKP(b) kan-
didatų – 4, sužeistų komjaunuolių – 2, nepartinių – 1. 
Pirmoji vadovybės pavesta kovinė užduotis įvykdy-
ta. Grupės politinė-moralinė būklė gera.“

Disidentai kaip sąmokslininkai susižvalgo ir tęsia taria-
mai politiškai brandžias kalbas, atseit „vedžioja už no-
sies“ – niekšai – kgb.

DISIDENTė W.  Šiandien, draugai, mums taip jaukiai 
sėdint komunalinio buto virtuvėje, pravartu prisi-
minti, kad Didžiojo Tėvynės karo frontuose drąsių-
jų mirtimi krito trys milijonai komunistų. Ir penki 
milijonai tarybinių patriotų įstojo į partijos gretas 
karo metais.

DISIDENTAS Y.  „Noriu į mūšį eiti komunistu!“ – šiuos 
legendiniais tapusius žodžius Leonidas Iljičius gir-
dėdavo kone prieš kiekvienas kautynes, ir tuo daž-
niau, juo sunkesnės jos buvo.

DISIDENTAS X.  Bet, draugai, kokių lengvatų galėjo gau-
ti žmogus, kokias teises jam galėjo suteikti partija 
mirtinų grumtynių išvakarėse?

DISIDENTė W.  Tiktai vieną privilegiją, vieną teisę.

DISIDENTAS Y.  Pirmajam pakilti į ataką, pirmajam pa-
sitikti ugnį.

Disidentai ta proga išgeria.
 „chruščiovkos“ virtuvėlėje kabančio „rekord“ televizoriaus 
ekrano rėmuose atsiranda Leonidas iljičius brežnevas.
Disidentus ekranas užhipnotizuoja.

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Naudodamasis pro-
ga, draugai, noriu geru žodžiu paminėti ir partizanus. 
Jeigu kas nors įsivaizduoja juos kaip kažkokias izoliuo-
tas grupes priešo užnugaryje, toks vaizdas klaidingas. 
Daug būrių susidarydavo stichiškai, bet jie turėjo par-
tijos vadovaujamą Centrinį štabą ir kartais vykdydavo 
didžiulias operacijas. Taip buvo ir Mažojoje žemėje.
o apskritai dar sykį kartoju: desanto išlaipinimas 
Mažojoje žemėje gali būti pripažintas karo meno 
pavyzdžiu.

apstulbę disidentai ploja, įpila ir Leonidui iljičiui brež-
nevui.
Leonidas iljičius brežnevas nepasididžiuoja, išgeria – vis 
plačiau atsiveria liaudžiai, nuoširdžiai dalinasi su tary-
bine tv auditorija patirtais išgyvenimais.

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS. Reikia pasakyti, 
kad buvome labai nepatogioje geografinėje padė-
tyje. Mes turėjome siaurą kranto juostą – ilgą, pliką 
ir lygią, o vokiečiai – visas aukštumas, mišką. Gali 
kilti klausimas: kaip galėjo žmonės išlikti gyvi, jei-
gu į juos krisdavo šimtai tonų mirtį nešančio meta-
lo, jeigu priešo jėgos buvo daug kartų didesnės už 
mūsų, jeigu nuo aplinkinių kalnų priešas matė Ma-
žąją žemę kaip ant delno?

DISIDENTAI.  Kaip?!

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Visa tai atsvėrė pa-
tyrimas, šaltakraujiškumas, apskaičiavimas ir kas-
dienis darbas.

Drąsiausias tariamos Helsinkio žmogaus teisių grupės 
narys kumščiu išjungia ekrane kalbančią galvą.
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I V  S C E N A
„chruščiovkos“ virtuvėlėje, susmigę tiesiog ant stalų, 
miega tsrs disidentai – tariama Helsinkio žmogaus tei-
sių gynėjų grupė.
tik Disidentė W būdrauja. Įsitikinusi, kad jos bendražy-
giai neprabus, kurį laiką stovi prie „rekord“ televizoriaus 
altoriaus.
Delsia.
Pagaliau įjungia televizorių, jame – sninga...
Disidentė W pamaldžiai suklumpa.

DISIDENTė W.  Leonidai Iljičiau... Generalini... Sekreto-
riau... Draugas Leonidai Iljičiau... Lionia... TSKP CK 
Generalini sekretoriau, TSRS Aukčiausiosios Tary-
bos Pirmininke... Draugas Brežnevai... Rašytojau...

televizoriaus ekrane pasirodo žvalus Leonidas iljičius 
brežnevas.
tsrs vadovas, nors ir atitrauktas nuo šaltojo karo bei 
neatidėliotinų valstybinių reikalų, didvyriškai tęsia pasa-
kojimą apie pamiltą „mažąją žemę“.

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Prisimenu, drau-
gai, kaip vienas miklus vaikinas, nusiųstas kažko-
kiais reikalais į Gelendžiką, kalnuose rado klaidžio-
jančią benamę karvę. 

DISIDENTė W.  Rašytojau, tyliau.

Disidentė W kumšteliu pritildo tariamą garsiakalbį.

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Ir nutarė ją atsiga-
benti į Mažąją žemę. Visi aplinkui juokėsi, bet suma-
nymui pritarė: sužeistiesiems bus pieno. Taip sveiką 
drūtą ir atgabeno.

DISIDENTė W. Klasike, jūs manęs nepamenate?

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Prisimenu. Kaip-
gi – puikiai prisimenu, kokį sukrečiantį įspūdį juodo 
balto kino laikais padarė ekrane pasirodžiusi raudo-
na vėliava – tai buvo filme Šarvuotis Potiomkinas.

DISIDENTė W.  Lionia: bėgiai, šarvuotas traukinys, va-
gonas, tavo kupė...

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Degė žemė, rūko 
akmenys, lydėsi metalas, griuvo betonas, bet žmo-
nės, ištikimi savo priesaikai, nesitraukė iš šios že-
mės.

DISIDENTė W. Lionia, įsižiūrėk į mano akis, nejau išties 
nieko neprisimeni?

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS. Hmm...

DISIDENTė W. Neaukšta, dailiai susijuosusi diržu, ryš-
kiai rudais plaukais. Kariškai pasiveikinome, ir tu 
nuvažiavai...

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Neužmiršau: savo 
padėjėjui komjaunimo reikalams buvau pažadėjęs 
penktą valandą priimti žmones dėl jų patvirtinimo 
komjaunimo organizatoriais vietoj žuvusiųjų.

DISIDENTė W.  Ir štai aš palaidais plaukais ateinu pas 
tave į kupė nešina ritiniu popierių.

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Iš kur tu?!

DISIDENTė W.  – Iš kur jūs, – paklausėte.
– Iš jūreivių bataliono, – atsakiau.
– Kaip jie su jumis elgiasi? – pasiteiravote.
– Gerai.
– Neskriaudžia? – pasidomėjote.
– Ne, ką jūs!

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  „Ko sumišai?“

DISIDENTė W.  Taip, taip, Lionia!.. Aš išskleidžiau ant 
tavo gulto savo kovos lapelius. Tu vis dėlto prisime-
ni tą piešinį ir žodžius po juo... Prisimeni!

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  „Ko sumišai?“

DISIDENTė W.  Ko sumišai, Lionia?.. Negali patikėti, 
kad aš nuo Mažosios žemės nusiritau iki Helsinkio? 
Skaudu pripažinti, kad tai aš, ta, kuri švilpiant kul-
koms nešė sužeistuosius, o rimties minutėmis bėgio-
jo iš apkaso į apkasą su laikraščiais? Tai aš, Lionia, 
ta, kuri deklamavo tau eilėraščius, kurią pažinojo ir 
mylėjo visi Mažosios žemės kovotojai. Ko sumišai, 
Lionia? Tai aš.

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS. Tu?! Tu gi nesulau-
kei mūsų dienų!

DISIDENTė W.  Išgyvenau. Ir smukau. Vis gilyn ir gilyn, 
vis tolyn ir tolyn nuo žmogiškumo bėgau... Kaip aš 
smukau! Kaip aš išsigimiau, Lionia! Juk kažkada 
įkūnijau tarybinės moters didybę. Ar dar atsimeni 
Pravdoje mano straipsnį meilė?
Meilė... Tai buvo skirta tau.

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS. Man?

DISIDENTė W.  „Išlendi iš požemio į dienos šviesą, 
ir širdis džiaugiasi. Taip norisi gyventi. o aplink 
žiaurios karo mašinos išvarpyti laukai. Visur namų 
griuvėsiai ir rudos kraujo dėmės ant subjaurotos, 
išdraskyros žemės.“

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  „...Nespėji pasigė-
rėti saule, o jau girdi: „oro pavojus!“ Ir vėl grįžti į 
savo urvą, kur drėgmė dvelkia į veidą, kur pro gilzi-
nių lempų suodžius vos atpažįsti savo bičiulius.“

DISIDENTė W.  Atpažinai, mane pačią pirmą atpažinai!..

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  To gero, draugai, 
karo metais buvo apstu.
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DISIDENTė W.  Tu prisimeni, viską prisimeni! Ko su-
mišai, Lionia? Ko lauki? Lionia... Mano brangusis, 
Leonidai Iljičiau...

kiek paabejojęs Leonidas iljičius brežnevas čiumpa į glė-
bį Disidentę W, nebepaleidžia it išlaisvinto čilėje Luiso 
corvaláno.
Disidentė W, bijodama, kad tariamos Helsinkio žmogaus 
teisių grupės gali būti apkaltinta išdavyste ir kolaboravi-
mu su kremliumi, išjungia televizorių.
„chruščiovkos“ virtuvėje vėl tamsu, girdėti tik geidulingi 
šūkčiojimai, atodūsiai, smagūs pasistenėjimai.

V  S C E N A
ištikima sukurtam įvaizdžiui stilistė Q įsitikinusi, jog 
draugo Leonido iljičiaus brežnevo rašytojo talentas, or-
ganizaciniai bei oratoriniai sugebėjimai visuomenės nėra 
deramai įvertinti; jis vertas didesnio ir gilesnio dėmesio. 
be to, stilistė Q jau seniai piktinasi kai kurių draugų, 
švelniai tariant, ironišku požiūriu į Leonido iljičiaus as-
menybę.
Dėl šių ir kitų priežasčių stilistė Q kovoja su istorine 
neteisybe.

STILISTė Q. Viso to niekada nebuvo! Pripaistyta, supai-
niota, kliedesiai.
Kad ir piktas gandas, kad Leonidas Iljičius ketino 
tapti Generalisimu. Nieko panašaus, šlovės Leoni-
das Iljičius niekada nesivaikė, buvo kuklus marša-
las. o ką ir kalbėti, neva jam siūlyta, jog vos ištars 
žodį „generalisimus“, gaus TSRS Liaudies artisto 
vardą, – gryna nesąmonė.
Leonidas Iljičius, nors nebuvo TSRS Liaudies artis-
tas, visada pasižymėjo nepriekaištinga dikcija. Ne-
gana to, kai Politbiuras susiginčijo, kuris iš narių be 
klaidų po dvylika kartų pakartos: „Geri vyrai gerą 
girą geroj girioj gėrė“, Leonidas Iljičius padarė vos 
vieną klaidą, bet vis vien buvo geriausias.
o ką ir kalbėti apie istoriją dėl alavinio kareivėlio, 
neva Pelšė Leonidui Iljičiui jo negrąžino ir šis giliai 
nusiminė! Visų pirma Arvydas Pelšė posėdyje ne-
dalyvavo. o antra, – tai faktas, – Leonidas Iljičius 
alavinių žaislų nemėgo, rinkdavosi tik medinius 
konstruktorius.
Tą pat galiu viešai pasakyti ir apie tariamą vyrų pa-
plūdimį Politbiurio sanatorijoje; tai buvo bendras 
paplūdimys. Ir Leonidas Iljičius gulėjo ne nuogas, o 
maudėsi jūroje su glaudėmis. Ir anaiptol ne šuo pra-
bėgdamas lyžtelėjo, o žuvelė praplaukdama grybš-
telėjo.
Ir netiesa, kad kartą vieną geltoną, o kitą juodą batą 
apsiavė. Tiesiog tą dieną buvo dar mieguistas, todėl 
mauzoliejaus tribūnoje stovėjo su šlepetėmis.
Tarybiniai disidentai mėgsta pakikenti, kad neva 
pats Stalinas pasiteiravo maršalo Žukovo, ar šis su-
derino Berlyno šturmo planą su pulkininku Brežne-
vu. o kaipgi, paklauskite manęs, buvo iš tikrųjų?
Atsakau: „Balanžio 18 dieną į Šiaurės Kaukazo fron-

to, kuriam vadovavo generolas pulkininkas I. Pet-
rovas, štabą išskrido Vyriausiosios karo vadovybės 
atstovų grupė, vadovaujama maršalo G. Žukovo. Tą 
pačią dieną kartu su karinio jūrų laivyno komisaru 
N. Kuznecovu ir Karinių oro pajėgų vadu A. Novi-
kovu jie atvyko į 18-osios desantinės armijos štabą. 
Apie tai Leonidui Iljičiui pranešė vienas iš štabo pul-
kininkų, atvykusių į Mažąją žemę, ir pridūrė:
– Maršalas nori jus matyti.
– Ar tai įsakymas? – paklausė Leonidas Iljičius.
– Tokio įsakymo iš jo negavau, – atsakė pulkinin-
kas, – bet jis pasakė, kad norėtų pasikalbėti su pul-
kininku Brežnevu.“
Taip atsitiko Mažojoje žemėje, net šlykštu klausyti 
pramanų.

V I  S C E N A
ir štai užkaukia sirenos, žvengia jūrų arkliukai: „Polun-
dra!“ vokiečių aviacija bombarduoja į mažąją žemę plau-
kiančią tarybinių laivų vilkstinę, viename iš seinerių – 
pulkininkas Leonidas iljičius brežnevas.
 

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Čia toliau, čia ar-
čiau krinta bombos, keldamos didžiulius vandens 
stulpus, o vanduo, prožektorių bei įvairiaspalvės 
lekiančių kulkų ugnies apšviestas, žėri vaivorykšte. 
Kiekvieną minutę mes laukiame smūgio, ir vis dėl-
to – smūgis netikėtas.

vokiečių numesta bomba pataiko į seinerį, kuriame plau-
kia pulkininkas Leonidas iljičius brežnevas.
skęsta jūreiviai, skęsta desantininkai, skęsta ir jūrų pės-
tininka bei kiti žinduoliai.
 

I  SKęSTANTYSIS.  Tu ką, apkurtai? Ranką duok!

Leonidas iljičius brežnevas, įsigavęs į motobotą nr. 9, 
puola gelbėti antrojo laipsnio viršilos Zimodo.
išgelbsti Leonidas iljičius brežnevas antrojo laipsnio vir-
šilą Zimodą.

II  SKęSTANTYSIS.  Ir mane išgelbėkit!

III  SKęSTANTYSIS.  Man ranką duokit!

IV SKęSTANTYSIS.  Ištraukit mane, Leonidai Iljičiau!

V SKęSTANTYSIS.  Lionia, skęstu!

VI SKęSTANTTSIS.  Leonidai Iljičiau, mane paimkit!

VII  SKęSTANTYSIS.  Ir mane!

VIII  SKęSTANTYSIS.  Leonidai Iljičiau!.. Ranką!

IX SKęSTANTYSIS.  Iljičiau, padėkit!

X SKęSTANTYSIS.  Leonidai, leiskite įsikibti!
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XI SKęSTANTYSIS.  Draugas Brežnevai, pastverkit mane!

XII  SKęSTANTYSIS.  Nepalikite!

XIII  SKęSTANTYSIS.  Gelbėkite!

Leonidas iljičius brežnevas pasiaukojamai gelbsti skęs-
tančiuosius. 
nėra laiko Leonidui iljičiui net atsikvėpti, tai iš vienos, 
tai iš kitos pusės girdėti prašymai, maldavimai, zyzimas – 
traukti, nepalikti likimo valiai jūroje.
Deja, draugo brežnevo rankos vos dvi, o skęstančiųjų...

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Ir staiga tomis 
tragiškomis aplinkybėmis, švysčiojant sproginė-
jantiems sviediniams ir lekiančioms kulkoms, man 
gimė daina. Bet dainavo vienas jūreivis, atsimenu, 
labai aukšto ūgio; tai buvo Mažojoje žemėje man 
gimusi daina apie nepalaužiamą valią ir jėgą tokių 
kovotojų, kokie dabar plaukė bote. Aš jau seniai ži-
nojau šią dainą, bet dabar man atrodo, kad kaip tik 
tada ją pirmą kartą sukūriau. Įsiminė eilutė: „Šiais 
mediniais luoteliais geležiniai plaukia žmonės.“

iš lėto bote ima kilti išgelbėtųjų galvos. gulintys sėdasi, 
sėdintys stojasi, ir štai jau kažkas ima pritarti, – daina 
grąžina žmonėms jėgas.

GALVoS.
Šiais mediniais luoteliais geležiniai plaukia žmonės,
Šiais mediniais luoteliais geležiniai plaukia žmonės,
Šiais mediniais luoteliais geležiniai plaukia žmonės,
Šiais mediniais luoteliais geležiniai plaukia žmonės,
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
 

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Aš su malonu-
mu kartu su kareiviais klausausi linksmo vaikino. 
Papras ta mano pasaka tą akimirką galbūt reiškia 
daugiau ir veikia stipriau negu rimčiausias karo 
veiksmų aptarimas. Tai juo svarbiau, kad diena, 
kaip ką tik minėjau Neeilinio plenumo pranešime, 
yra pati sunkiausia iš visų mūsų išgyventų Mažo-
joje žemėje.

nutilus dainai, kariai ketina kiek pailsėti, pastarųjų mi-
nučių įvykiai juos smarkiai išvargino.

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  o aš, draugai, ma-
niau, kad, kol mes plauksim, pasikalbėsiu su ka-
riais...
Bet desantininkai jau įsitaisę savo vietose denyje, to-
dėl nebenoriu jų kelti, vis dėlto – pabandysiu.

Leonidas iljičius brežnevas pasišauna prikelti užsnūdu-
sius desantininkus.

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Desantininkai... 
Drąsieji tarybiniai desantininkai...

I  DESANTININKAS.  пшол вон!

II  DESANTININKAS.  соси!

III  DESANTININKAS.  иди в рот e...!

IV DESANTININKAS.  п... на х...!

V DESANTININKAS.  Козел!

VI DESANTININKAS.  пидараст вонючий!

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Nutariu grupes 
pereiti atskirai. Vienus paklausinėju, su kitais persi-
metu žodeliu, prie kitų prisėdu pasikalbėti.
Įsitikinu, kad dauguma karių jau yra dalyvavę kau-
tynėse, visų nuotaika kovinga.

I  DESANTININKAS.  пшол!

II  DESANTININKAS.  B жопу!

III  DESANTININKAS.  отъe...!

nelauktai nurimusioje jūroje ima dėtis anomalūs daly-
kai – staiga dar keistesnius garsus jau leidžia mitologi-
nės sirenos.
Leonidas iljičius brežnevas atidžiai įsiklauso į gražuolių 
mintis.

I  SIRENA.  Ko sumišai, Lionia?

II  SIRENA.  Kas atsitiko?

III  SIRENA.  Leonidai Iljičiau...

I  SIRENA. Pakalbėkite, Leonidai Iljičiau, su mumis apie 
komunizmą.

II  SIRENA.  Leonidai Iljičiau, kas yra „polundra“?

III  SIRENA.  Leonidai Iljičiau, ar nugalės taika jūroje?

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Iš kur jūs?

SIRENoS.  Iš sirenų bataliono.

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS. Kaip stichija su ju-
mis elgiasi?

SIRENoS.  Gerai.

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Neskriaudžia?

SIRENoS.  Ne, ką jūs!

vikrios sirenos įsigauna į botą, slenka vis arčiau Leonido 
iljičiaus.
Šaltakraujės jūrų viliokės negali atsispirti pulkininko 
Leo nido iljičiaus žavesiui, glaudžiasi prie jo, taikosi iš-
bučiuoti, pamyluoti.
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I  SIRENA.  Jis žavus, narsus ir kilnus.

II  SIRENA.  Didis.

III  SIRENA.  Gundantis.

SIRENoS. 
tu, motobote nr. 9, įgula, leiskit
Į namus sveikam iljičiui grįžti,
ko visa širdim jis norėtų, viskas
Jam teįvyksta!

Lai atleista bus, jei anksčiau Leonidas klydo,
Lai saviems draugams iljičius vien džiaugsmą teikia,
Priešams – kančias. mums tenebūna
Priešo nė vieno.

Lai Leonidas panorės sugrąžinti garbę
mylimosioms, tegu pražūtingą pyktį
savo suvaldys, nes širdy dėl šito iljičius
baisiai kenčia.

ir štai vėl motobote nr. 9 pasigirsta: „Polundra!“
Priešų aviacija dar nuožmiau bombarduoja. eterį užtvin-
do sprogimai, kulkų švilpesys, aimanos ir dejonės.
Žūsta desantininkai, jūrų pėstininkai, įgula, pakirsta ske-
veldrų, grimzta dugnan jūrų arkliukai.

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Mes pašliaužiame 
kiek toliau nuo borto, pasitiesiame burką ir atsigu-
lame. Merginos prigula šalia. Švilpia pavienės bom-
bos, o krantas tolumoje – sušiauštas smėlio kaubu-
rėliais.
Sprogimų griaudėjimas nutyla, atsistoju. Pašaukiu 
merginas:
– Sirenos! Sirenos!
Tyli. 
Prieinu – jos negyvos. Nė vieno įdrėskimo, nieko. 
Nutrenkė oro banga.
Negyvos...

Leonidas iljičius žvelgia į bejausmius kūnus, susigraudi-
na, apsižliumbia.
mirties patale gulinčios sirenos neištveria, keliasi, nesa-
vanaudiškai guodžia Leonidą iljičių brežnevą.

SIRENoS. 
netiesa, meilužės nemiršta.
tik greta jų nėra.
Jos nesidalina su tavim pastoge.
ir troškulio nemalšina iš tavo gertuvės...
netiesa, meilužės nemiršta.
tik greta jų nėra.

Leonidas iljičius dar graudžiau rauda, tikėtina, netrukus 
puls į isteriją.

V I I  S C E N A
aušta, pro „chruščiovkos“ virtuvėlės langą skverbiasi kol 
kas dar nedrąsūs saulės spindulėliai. iš kaži kur atklydęs 
šoklus saulės zuikutis pažadina palaimingai miegojusią 
Disidentę W.
„amerikos balsas kalba į Lietuvą. Žinios. Jungtinių ame-
rikos valstijų Prezidentas Džimis karteris ir patarėjas 
saugumo reikalais Zbignievas bžezinskis baltuosiuose 
rūmuose susitiko...“
trukdžiai užgožia „amerikos balsą“.
Leonidas iljičius brežnevas atmerkia akis, raukosi, rūsčiai 
kilnojasi tskP ck generalinio sekretoriaus antakiai.

DISIDENTė W.  Dabar, po viso to, Leonidai Iljičiau, kas 
čia įvyko, ar tu mane vesi?

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Tai ne!

DISIDENTė W.  Ir pasiimsi į Kremlių?! Aš dar nė karto 
gyvenime nebuvau TSKP suvažiavime. XXIV, XXV, 
XXVI... toli nuo suvažiavimų bėgo mano metai. Šir-
dį suspaudžia, kad gyvenau ne plenumų, o Berlyno, 
Budapešto, Prahos įvykiais.
Tu, Lionia, nepatikėsi, jochaidy, aš pasisakiau prieš 
karą Afganistane! Išgama! Lankiau Sacharovą Gor-
kyje. o Bonar, taip giliai dar vakar klydau, tikėjau, 
kad ji – geriausia mano draugė. Ir visa tik todėl, 
Lionia, kad patikčiau tau, kad atkreiptum į mane 
dėmesį, neliktum abejingas.
Tu gražus, Leonidai Iljičiau – akys, lūpos, antakiai. 
Taip ir norisi užsikarti basomis ant jų, stovėt kaip ant 
bedugnės krašto, ir pulti į nežinią – pas tave.
o ar žinai, kaip tave vadina piktavaliai?

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Бровеносец в 
потемках.

DISIDENTė W.  Tu geras. Kitas Generalinis už panašius 
žodžius... o tu – švelnus.
Atrodytų, žmogus nulietas iš plieno, o kokia kil-
ni jo dvasia, kokia minkšta širdis, kiek jame gėrio, 
atjautos artimam savo, kiek geilestingumo ašarų čia 
tvenkiasi!
Tavo labai grakštūs pirštai, Lionia. Dar tada, kai 
buvau disidentė, neatitraukdavau ekrane nuo jų 
žvilgsnio. Spoksodavau į pirštus, laukdavau, kol 
perskaitysi vieną, kitą, trečią pranešimo puslapį. Ir 
patikėk, geisdavau, kad tų puslapių būtų ne dešimt, 
ne dvidešimt – tūkstančiai, šimtai tūkstančių, mili-
jonai... Vis žiūrėdavau į tavo nuogus liežuviu suvil-
gytus pirštus, jie paliesdavo mano kaklą, leisdavosi 
link krūtinės, žemyn...
Lionia, o ar tiesa, kad tu atsisakei TSRS liaudies ar-
tisto vardo?

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Buvo toks pasiū-
lymas.

DISIDENTė W. Tau niekada nerūpėjo blizgučiai. Gyve-
nimą paskyrei kilniausiam tikslui: kovai už taiką. 
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Tebeskamba ausyse tavo ištarti žodžiai. Atrodytų, 
trumpi, mes girdime juos kasdien, tačiau kiek pras-
mės juose, kiek valios, ryžto, ištikimybės, atsidavi-
mo ir išminties.

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Миру – мир?

DISIDENTė W. Tu teisus, Iljičiau: миру – мир, миру – 
мир, миру – мир, миру – мир, миру – мир, 
миру – мир, миру – мир...

Disidentė nebegali susivaldyti, išmintingą šūkį „миру – 
мир“ kartoja it tantrą.

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Ekonomika turi 
būti ekonomiška.

DISIDENTė W.  TSKP suvažiavimo nutarimus – į gyve-
nimą!

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  oo. ooo.

DISIDENTė W.  oo. ooo!

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS. oo! ooo!

DISIDENTė W.  Maskvos olimpiados žiedai: oo! ooo! 
oo! ooo! oo! ooo! oo! ooo! oo! ooo!..

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS. сегодня слушаешь 
ты джаз, а завтра родину продашь.

DISIDENTė W.  Ne, aš jau nebe naivi disidentė, Leonidai 
Iljičiau. Aš vėl: „Išlendi iš požemio į dienos šviesą, 
ir širdis džiaugiasi. Taip norisi gyventi. o aplink 
žiaurios karo mašinos išvarpyti laukai. Visur namų 
griuvėsiai...“
Leonidai Iljičiau, papasakok dar apie Mažąją žemę.
Lionia, girdi? Pasakok!

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS. Apie partinį-poli-
tinį darbą?

DISIDENTė W. Atsiverk, Lionia.

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Iš esmės apie jį jau 
seniai kalbu.
Kuo išmatuoti, kaip įvertinti politinio vadovo veiklą 
fronte? Snaiperis nukovė dešimt hitlerininkų – jam 
garbė ir šlovė. Kuopa atmušė ataką, išlaikė pozici-
jas – garbė ir šlovė kuopos vadui ir jos kariams. Di-
vizija pralaužė priešo gynybą, išvadavo gyvenvie-
tę – vado pavardė įrašoma vyriausiojo kariuomenės 
vado įsakyme.

DISIDENTė W. Nesiskaudink dėl neteisybės, Leonidai 
Iljičiau. Nereikia. Svarbiausia, mes vėl drauge.

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Betgi didelis nuo-
pelnas ir politinio darbuotojo, kuris idėjiškai ruošė 
kovotojus, stiprino jų meilę Tėvynei, ugdė pasitikė-
jimą savo jėgomis, įkvėpdavo žygdarbiui!

DISIDENTė W. Nešauk. Neįsisiautėk.

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Juk tikras politi-
nis darbuotojas armijoje – tai tas žmogus, apie kurį 
buriasi žmonės, jis puikiai žino jų nuotaikas, porei-
kius, viltis, svajones, jis skatina juos aukotis, atlikti 
žygdarbį!

DISIDENTė W.  Lionia, valdykis!

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Ir jeigu turėsime 
galvoje, kad mano kariuomenės kovinė dvasia vi-
sada buvo pripažįstama svarbiausiu jos ištvermės 
veiksniu, kaip tik politiniam darbuotojui karo metais 
buvo patikėtas galingiausias ginklas!

DISIDENTė W.  Lionia!

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Jis grūdino karių 
dvasią ir širdis, o be šito nei tankai, nei patrankos, 
nei lėktuvai pergalės mums nebūtų iškovoję!!!

emocionali Leonido iljičiaus brežnevo išpažintis pažadi-
na „chruščiovkos“ virtuvėlėje „smigusius“ disidentus.
norėdama išvengti ideologinio-politinio konflikto, Disi-
dentė W slepia televizoriaus ekrane įsisiautėjusį Leonidą 
iljičių brežnevą.

radijas: „Jūs klausotės „vatikano radijo“. romos Popie-
žius Jonas Paulius ii šiandien laikė šv. mišias Šv. Petro 
bazilikoje. Pamoksle, kurį Jonas Paulius ii…“
stačiatikių giesmė uždengia „vatikano radijo“ žinias.

vos pabudę pagiringi disidentai vėl imasi antitarybinės 
veiklos – iš esmės klibina socialistinę santvarką.

DISIDENTAS X.  – Keturios kojos, keturiasdešimt dan-
tų, – kas tai?
– Krokodilas.
– o keturiasdešimt kojų, keturi dantys, – kas tai?
– Brežnevo politbiuras.

DISIDENTAS Y.  Penktąją Tarybų Sąjungos Didvyrio 
žvaigždę Brežnevas gaus po mirties – už Kremliaus 
išvadavimą.

DISIDENTAS X.  – Girdėjote, Brežnevas mirė?
– Išties?! Asmeniškai?

DISIDENTAS Y.  Brežnevas užeina su anūku į mauzolie-
jų. Anūkas klausia:
– Seneli, po mirties ir tu čia gyvensi?
– Žinoma, kad čia.
Staiga iš karsto pašoka Leninas:
– Jums kas čia, po velnių, bendrabutis?!

Disidentams ir vėl labai linksma, jie plyšta iš juoko, krenta 
nuomariu – šoka pragaištingą šv. vito šokį.

DISIDENTAS X.  Brežnevas išsikviečia gydytoją ir skun-
džiasi vidurių užkietėjimu.
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– Taip, taip, – sako gydytojas, – leiskit apžiūrėti… 
Betgi pas jus, Leonidai Iljičiau, išangės nebėra! Akli-
nai užlaižė.

DISIDENTė W.  Užteks! Palikite rašytoją ramybėje!

DISIDENTAS Y.  Nesupratau.

DISIDENTė W.  Išeikite.

DISIDENTAS X.  Bet juk tai ne tavo, o Helsinkio žmogaus 
teisių gynėjų konspiracinis butas!

DISIDENTė W.  Tada aš pasitrauksiu. Girdite?! Išeinu... 
Palieku... Nebegrįšiu... Aš jus palieku!

DISIDENTAS X. 
 Жил да был один дебил,

нобелевку получил.
А получать должны они –
Леониды ильичи.

DISIDENTAS Y. 
 Как то Леньку на вокзале

Двадцать негров повстречали.

Черные, культурные,
свои, литературные,
охуенно умные.

DISIDENTAI X IR Y. 
 если девушка красива и в постели горяча,

Это личная заслуга Леонида ильича!

если девушка красива и в постели горяча,
Это личная заслуга Леонида ильича!
 
 ………………………………………………
 ………………………………………………

DISIDENTė W.  Pasigailėsit!

Įsižeidusi Disidentė W demonstratyviai pasišalina iš 
„chruščiovkos“ virtuvėlės.

DISIDENTAS X.  Gali įduoti.

DISIDENTAS Y.  Tai pavojinga.

DISIDENTAS X.  Nesmagu, jei darbe sužinos.

VALENTINAS ANTANAVIČIUS. Pionierė, 1991
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DISIDENTAS Y.  Krachas pogrindžiui, žmogaus tei-
sėms.

DISIDENTAS X.  Ломздец mūsų seksualinei laisvei.
...o tu šitą ar žinai: Miršta Brežnevas ir patenka į 
pragarą...

DISIDENTAS Y.  Girdėjau.

DISIDENTAS X.  Kito paklausyk: Brežnevas pasiklysta 
miške. Sutinka berniuką.
– Kuo tu vardu?
– Petia.
– Petia, išvesk mane iš miško, aš tave...

DISIDENTAS Y.  Žinau.
Sprendžia Brežnevas su Andropovu kryžiažodį. An-
dropovas:
– Didis karvedys su viena akim...

Disidentai ir vėl neria į antitarybinę veiklą „chruščiovkos“ 
virtuvėlėje – netekę bendražygės, jie neketina liūdėti.

V I I I  S C E N A
iš aukščiausiosios tarybos Prezidiumo padebesių tribūnos į 
250 milijonų auditoriją hipnotizuojamai prabyla stilistė.
auditorija konspektuoja stilistės mintis; tamsuoliams 
vertėjai sinchroniškai verčia į kirgizų, tadžikų, estų ir ki-
tas tsrs tautų kalbas.
tyliai tyliai fone kažkas virkdo balalaiką.

STILISTė Q.  Jis – vienišas riteris Leonidas Iljičius; šios 
žemės – ašarų pakalnės – keleivis, vis einantis, sku-
bantis, bėgantis link to laimės žiburėlio, link tos 
švieselės. 
Mažoji žemė. 
Ne iš gero gyvenimo ėmėsi klasiko amato. Tik taip 
po karo atgavo dvasios ramybę, išsigydė nuo vie-
natvės.
Gavome dovaną, neįkainojamą liudijimą.
Leonidas Iljičius ir gyvenamasis metas – jis ne viena 
galva jį pranoko.
Vyriškas, glaustas ir kartu talpus sakinys. Mintis aiš-
ki, lyg chirurgo skalpelio pjūvis – mūsų gyvenimo, 
karo, ištisos epochos vivisekcija.
Apnuoginta istorija.
Tiesa.
Tik tiesa ir tiesos tiesa, nieko daugiau.
Ir noras pasidalinti, atverti, neslėpti savyje išgyven-
tų įžvalgų, sukauptų, rinktų po kruopelytę Mažojoje 
žemėje ar plėšiniuose atgimus kitam gyvenimui – 
geresniam, kilnesniam, sotesniam.
...Iš kiekvieno pagal galimybes, kiekvienam pagal 
poreikius...
Kokie kuklūs Leonido Iljičiaus poreikiai ir šventas 
tikslas: taika žemėje.
Ir štai kaskart iš naujo pasineri į užburiantį pasako-
jimą, negali atsitraukti nuo knygos. 

Verti puslapius, žiūrėk – jau ir vidurnaktis.
Dar, dar paskaitysiu!
Neskubėk, palauk aušrele!
Įvykiai įtraukia lyg verpetas, nebegali sustoti – 
grimzti vis gilyn ir gilyn į teksto malonumą.
Išnyksta laikas, nebelieka erdvės – tik Leonido Ilji-
čiaus apmąstytas žodis, taiklus it Vorošilovo šūvis.
Žodį – prasmingą žodį – dovanoja mums Leonidas 
Iljičius, jis – geriausias draugas, ištikimas, neleisian-
tis paslysti, suabejoti, nusiminti.
Leonidas Iljičius Brežnevas. Mažoji žemė.
Žemė – mūsų sielos namai, Mažoji žemė – tai žmo-
giškumas, tai žmonijos Tėvynė.

I X  S C E N A

Disidentai X ir y tebešmeižia Leonidą iljičių brežnevą, ki-
kendami falsifikuoja įvykius, istoriją, kalendami rašomo-
siomis mašinėlėmis, juodina tarybinės liaudies žygdarbį 
Didžiajame tėvynės kare.

DISIDENTAS X.  Kad ir kaip žiūrėtume, Mažojoj žemėj 
jis pareiškė begalę padėkų, pasirašė šūsnį padėkos 
raštų, o bausmių – nė vienos nepaskyrė.

DISIDENTAS Y.  Ir ne todėl, kad buvo „caca“, atvirkščiai, 
jokių nuolaidų neradydavo, jei net tekdavo dirbti 
ištisą parą.

DISIDENTAS X.  Tiesiog jis žinojo, kad gali pasikliauti 
kiekvienu, ir jie niekada jo neapvylė.

DISIDENTAS Y.  Kad skaitytojas įsivaizduotų tuos žmo-
nes, galbūt verta kai kuriuos paminėti?

DISIDENTAS X.  Imkim ir paminėkim geru žodžiu pa-
vaduotoją – propagandos ir agitacijos skyriaus vir-
šininką.

DISIDENTAS Y.  Lai būna ramus bet kokioje situaci-
joje, iš pirmo žvilgsnio netgi lėtas, lai jis pasidaro 
nepaprastai energingas, ryžtingas, kai to reikalauja 
aplinkybės.

DISIDENTAS X.  Jis mokės rasti tą vienintelį žodį, kurio 
tuo metu labiausiai reikėjo kariui.

DISIDENTAS Y.  Todėl dažniau negu kitus Leonidas Il-
jičius Brežnevas pasitelks jį ruošiant Karo tarybos 
kreipimus ir kitus svarbius dokumentus.

DISIDENTAS X. Tiksliai! Pasižymėk: „...ir kitus svarbius 
dokumentus.“

iš aukščiausiosios tarybos Prezidiumo padebesių tribū-
nos į „chruščiovkos“ virtuvėlę nusileidžia dalykiška sti-
listė Q – disidentų mūza.
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STILISTė Q.  Na, kaip šiandien sekasi, vaikinai? Parody-
kit, ką sugalvojot.

Disidentai iš rašomųjų mašinėlių traukia rankraščius.
saugodami stilistės Q regą, patys pasišauna paskaityti 
neseniai pogrindyje sukurptą fragmentą iš „mažosios 
žemės“.

DISIDENTAS X.  „Kitoje palatoje gulėjo sunkiai sužeis-
tieji. Gydytojas įspėjo, kad pirmasis iš dešinės, leite-
nantas – beviltiškas. Dujinės gangrenos jau nebega-
lima sustabdyti. Aš priėjau prie jo. Gražūs garbanoti 
juodi plaukai, juodi antakiai, mėlynos akys nuo 
priešmirtinės karštinės degančiame veide...“

STILISTė Q.  Fragmentėlis šiaip sau. Tęskite.

DISIDENTAS X.  „... Paklausiau, ar neturi kokio prašymo 
ar pageidavimo.“

DISIDENTAS Y.  „Turiu, drauge pulkininke, turiu. Pasi-
stenkite, kad mane, jei nenumirsiu, nusiųstų į mano 
dalinį, pasistenkite.“

STILISTė Q.  Nesustokite.

DISIDENTAS X.  „Kokie dvasios milžinai! Kokia santūri, 
bet nenugalima meilė Tėvynei, koks troškimas ją ap-
ginti, nė kiek negalvojant apie savo gyvybę!“

DISIDENTAS Y.  „Sukrėtė netgi ne pats karininko pra-
šymas, o prašymo išraiška. Nesipuikuodamas savo 
didvyriškumu, bet lyg teisindamasis, prašė kažko 
grynai asmeniško, jam vienam reikalingo.“

STILISTė Q.  Taip, suprantu mintį.

DISIDENTAS X.  „Ką aš galėjau atsakyti karininkui? Pa-
gal statutą ir karinės drausmės įstatymus jis buvo 
kaltas. Kare negali rinktis, kas kur nori tarnauti. 
Negali „išeiti savo noru“ ir pereiti į kitą vietą. Pagal 
įstatymus aš turėjau pasiųsti jį tarnauti ten, kur buvo 
paskirtas. Bet aš delsiau.“

DISIDENTAS Y.  Delsiau.

DISIDENTAS X.  Vis delsiau...

STILISTė Q. Tik tiek? Mažoka. 
Beje, sumanymas man pasirodė brandus, bet neiš-
plėtotas. Spalvos neryškios, išblukusios. Migla.
Ir ar ne per kukliai šiame epizode atskleista politinio 
vadovo asmenybė?

DISIDENTAS Y.  Darbinis variantas.

DISIDENTAS X.  Idėja.

DISIDENTAS Y.  Fiks.

STILISTė Q.  o ar nekilo jums, draugai karininkai, mintis 
pabrėžti vieną dalyką: Mažosios žemės atminimas, 
užsigrūdinimas ir patyrimas joje lydi naratorių ir jo 
kovos draugus iki paskutinio šūvio. Šalia kovotojų 
veržlumo, beatodairiškos drąsos ir patriotizmo čia 
atsiranda šaltakraujiškumas, brandumas, apskaičia-
vimas, mokėjimas kariauti, ir visa tai, drauge paė-
mus, atveda visus į pergalę.
Paminėkit, išvystykit mintį, tai svarbu pažangiajai 
žmonijai.

DISIDENTAS Y.  Atsižvelgsim.

STILISTė Q.  Tai įsakymas.

stilistė Q – geroji disidentų mūza – neatsisveikinusi 
kyla ir nuskrieja aukščiausiosios tarybos Prezidiumo 
padebesių link.

DISIDENTAS X.  Pulkininkei neįtiksi.

DISIDENTAS Y.  Reikli boba, „nepachaltūrinsi“.

DISIDENTAS X.  сучка.

DISIDENTAS Y.  Вoнючка.

DISIDENTAS X.  Beje, girdėjai tą?..
Skambina Brežnevas į Ameriką. Kažkas pakelia ra-
gelį.
– Alio! Alio! – šaukia Brežnevas. – Rokfeleri, tai tu? 
Nepažinau, turtingas būsi!

DISIDENTAS Y.  Sugauna Brežnevas auksinę žuvelę. 
Auksinė žuvelė ir sako: Iljičiau, Iljičiau, jei mane 
paleisi…

Disidentai atgauna dvasinę ramybę, vėl atsiduoda baus-
tiniems oraliniams malonumams.

X  S C E N A
sklandžiai vyksta tsrs aukščiausiosios tarybos darbas, 
Leonidas iljičius brežnevas vėl išrinktas tsrs aukščiau-
siosios tarybos Prezidiumo Pirmininku.
Ovacijos. Plojimai.
Deputatai skanduoja: Ленин! Партия! Ле-о-нид!
Politiškai-ideologiškai persimainiusi Disidentė W, pažeis-
dama rašytinį pasižadėjimą, ryžtasi ir apsilanko tsrs 
aukščiausiosios tarybos Prezidiume: beldžiasi, ilgai ilgai 
stuksena...
Prezidiumo priimamajame ją priima stilistė Q – vien-
mandatės apygardos deputatė – jau ne kartą darbo ko-
lektyvo – tariamos Helsinkio žmogaus teisių gynėjų gru-
pės – vienbalsiai išrinkta į tsrs aukščiausiąją tarybą.

DISIDENTė W.  Aš čia su reikalu kaip pas deputatę atei-
nu. Sužeista mano širdis, sugrįžus iš kelionės, kan-
kina gilios abejonės: Mažojoj žemėj Iljičių Leonidą 
pamilau, bet ar esu verta šio jausmo?
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STILISTė Q. mažojoj žemėj Leonido Iljičiaus bus taik-
liai parašyta: Mažojoj žemėj vyksta karas, ne meilė 
tarpsta, jausmams nelieka laiko, tik pareigai šven-
tai – apgint Tėvynę.

DISIDENTė W. Širdim jaučiu, Iljičiaus potekstė kita.

STILISTė Q.  Iljičius – ne potekstė, Iljičius – plienas, veik 
ne žmogus. Iljičius – pareiga, ramybė, uostas, Ilji-
čius – žodžio, veiksmo ir garbės Trejybė.

DISIDENTė W. Vis paburnojant, šmeižiant... Kuklioj 
virtuvėj prie televizoriaus ekrano sukilo geiduliai. Ir 
Leonidas, pasirodo, man neabejingas. Atėjo. Apkabi-
no. Po karo susitikom, ir vėl it vakar viskas atsitiko – 
pabudom tik ryte Mažosios žemės pataluos.

STILISTė Q.  Siužeto vingis netikėtas.

DISIDENTė W.  Prisiekiu, viską vykdžiau, kas liepta, 
kaip knygoj buvo sumanyta. Bet Leonidas gundan-
tis, gaivus, nesugebėjau likti abejinga.
Patarkit, ką daryti? Į disidentų irštvą, į Helsinkio 
niekingą grupę, nebeturiu moralinių jėgų sugrįžti – 
ten baisūs tūno žmonės, pikti veidmainiai. o Leo-
nidas žada, taip aš galvoju, mane priimti. Aš įtariu, 
kad laukiuosi nuo jo. Jis dar nežino, bet mintyse 
jam pažadėjau gimdyt Mažojoj žemėj. Juk ji tikrai 
maža, kartu ir didelė, kai ją aplaisto pasiaukojančių 
didvyrių kraujas.

STILISTė Q.  TSKP CK nebuvo tai svarstyta.

DISIDENTė W.  Pasmerkite, nušaukit, tačiau iškrypusia 
disidente aš nebebūsiu. Negundykit majoro laips-
niu ir atsakingų pareigų Lubiankoje drįstu atsisa-
kyti. Aš ketinu didžiam rašytojui tarnauti. Su Leo-
nidu nutapysim ciklą – gal atgimimą, Plėšinius, kitus 
epus?.. Minčių apstu: Tėvynės jausmas, spalis, gruo-
dis, Moldaviškas pavasaris ir Žodis šventas.

aukščiausiosios tarybos sesija pratrūksta audringais plo-
jimais. nesunku nuspėti – tai rašytojas Leonidas iljičius 
brežnevas taikliu žodžiu įvardino artimiausius uždavi-
nius, parodė perspektyvas, nepabijojo atskleisti vis dar 
pasitaikančių trūkumų.

X I  S C E N A
Leonidas iljičius brežnevas vis dar garbioje tsrs aukš-
čiausiosios tarybos Prezidiumo tribūnoje.

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  ...Ir kaip moksli-
ninkas, ekonomistas, filosofas kuria savo mokslą, ra-
šytojas kuria mokslą apie žmogaus sielą, studijuoja 
didelį žmogaus dvasinio gyvenimo patyrimą, kuria 
šio žmogaus gyvenimiškojo patyrimo metraštį.
Man, draugai, literatūra – tai mokslas apie žmogaus 
sielą, glaudžiai susijęs su politika ir ekonomika, su 

filosofija ir teise, su visa žmogaus veikla. Socialisti-
nio realizmo literatūra turi didelį, gražų, kilnų este-
tinį idealą ir jo atkakliai siekia.

ir vėl audringi plojimai.
Disidentai rašytojai barškina rašomosiomis mašinėlėmis. 
Įsiklausę į Leonido iljičiaus brežnevo mintis, staiga ne-
susivado, įsiveržia tribūnon.

DISIDENTAS X.  Vienbalsiai pritariame Leonidui. Ta 
proga leiskit, data atbuline, pasmerkt Pasternaką.

DISIDENTAS Y.  Kalti, tais laikais dar mūsų nebuvo.

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Дерзайте!

Disidentai tribūnoje greitakalbe įninka smerkti nobelio 
premijos laureatą borisą Pasternaką taip, žinoma, išaukš-
tindami literatūrinį Leonido iljičiaus brežnevo talentą.

DISIDENTAS X.  Pasternako atitrūkimas nuo savos liau-
dies privedė jį prie jos išdavimo; rašytoją Leonidą 
Iljičių Brežnevą – atvirkščiai.

DISIDENTAS Y.  Naudingas pavyzdys jauniesiems, ku-
rie dar taip dažnai vaikosi tuščios garbės ir pagyrų. 
Tai pamokantis pavyzdys, kur visa tai nuveda, – prie 
savo liaudies išdavimo; rašytojo Leonido Iljičiaus 
Brežnevo – niekada nenuves.

DISIDENTAS X.  Klastingas Daktaro Živago perdavimas 
priešams charakterizuoja poną Pasternaką kaip iš 
esmės priešišką mūsų santvarkai žmogų. Jo visa 
ligšiolinė pozicija aiškiai priešinga, ir labai teisingai 
pasielgta pašalinus jį iš Rašytojų sąjungos; rašytoją 
Leo nidą Iljičių Brežnevą – atvirkščiai, būtina pri-
imti.

DISIDENTAS Y.  Žmogus, kuris savo liaudyje mato tik-
tai bandą, kuris niekada nesuprato ir nesistengė 
suprasti revoliucijos reikšmės, gryniausias indivi-
dualistas, – iš tokio žmogaus visko galima laukti; iš 
rašytojo Leonido Iljičiaus Brežnevo – atvirkščiai.

Į stichiškai kilusią „diskusiją“ įsitraukia ir Disidentė W, 
ji taip pat turi ką pasakyti.

DISIDENTė W. Aš čia! Suteikit žodį!
Nobelio premijos paskyrimas ne Leonidui Iljičiui 
Brežnevui – provokacija, tai gėdingiausias įvykis li-
teratūros istorijoje. 
Mums visiems gerai suprantama pozicija redakcijų 
ir leidyklų, atsisakiusių spausdinti Postmoderniz-
mą. Bet juo skaudžiau, kad ponas Postmodernizmas 
netaisė romano pagal tas pastabas, numojo ranka į 
draugų nuomonę ir perdavė jį savo liaudies, tėvy-
nės priešams. Čia gryna išdavystė; Leonidas Iljičius 
Brežnevas niekada nebūtų taip pasielgęs. 
Draugai, rašytojų šeimai šis pavyzdys turi būti savo-
tiškas priminimas, kokį didelį vaidmenį vaidina li-
teratūra, atskiras jos kūrinys. Rašytojas turi stengtis, 
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kad jo kūryboje nebūtų nė vienos eilutės, kuria ga-
lėtų pasinaudoti mūsų tėvynės priešai; beje, priešai 
niekada nepasinaudos Leonidu Brežnevu; myliu jį.

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS. Ačiū, draugai! 
Taik lu! Kaip tik tokia mano mažoji žemė.

Įaudrinti pasisakymų ir tėviškai paskatinti Leonido ilji-
čiaus brežnevo, disidentai užgieda.
 

DISIDENTAI. 

МАЛАя зеМЛя

Малая земля. Кровавая заря...
яростный десант. сердец литая твердь.
Малая земля – геройская земля,
Братство презиравших смерть.

Малая земля. Гвардейская семья.
Южная звезда надежды и Любви...
Малая земля – российская земля,
Бой во имя всей земли!

Малая земля. здесь честь и кровь моя.
здесь мы не могли, не смели отступать.
Малая земля – священная земля,
ты – моя вторая мать.

Малая земля. товарищи, друзья...
Вновь стучит в сердца тот яростный прибой.
Малая земля – великая земля,
Вечный путь - из боя в бой!

(eilės nikolajaus Dobronravovo, muzika aleksandros 
Pachmutovos; daina pirmą kartą atlikta 1974 metais)

skirstosi tsrs aukščiausiosios tarybos Prezidiumas, 
posėdis eina į pabaigą.

союз нерушимых республик свободных,
сплотила на веки великая Русь...

Pakyla iš Prezidiumo ir Leonidas iljičius brežnevas.

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  Esu ir vėl paten-
kintas, tiesiog laimingas – skambus mažajai žemei 
himnas parašytas.
mažoji žemė, ji...

X I I  S C E N A
ką tik „intervision“ baigė transliuoti aukščiausiosios ta-
rybos sesiją: „tam ta ta tam ta tam ta tam... „ 
visoje tsrs paleidžiamos spausdinimo mašinos, gaudžia 
įrenginiai – krinta pakirsti medžiai, pramonė spjaudosi 
knygomis: „Du dun du dun, du dun du dun...“
ankštoje „chruščiovkos“ virtuvėje iš gilaus žiemos mie-
go bunda tramdomuose marškiniuose įsikalinusi tariama 
Helsinkio žmogaus teisių gynėjų grupė.

DISIDENTė W. Vaikinai, judinkitės, vemsiu... Tik pa-
žvelkit, ką turiu!

DISIDENTAS X.  mažąją žemę!

DISIDENTAS Y.  mažąją žemę?!

DISIDENTė W.  mažoji žemė... Ji tikrai „maža“ – nesuda-
ro nė trisdešimties kvadratinių kilometrų. Bet kartu 
ji didelė, kaip gali būti didelė net žemės pėda, kai ją 
aplaisto pasiaukojančių didvyrių kraujas.

Disidentai sutartinai suprunkščia.

DISIDENTAS X.  o pabaiga? Kokią pabaigą mes ten su-
galvojome?

DISIDENTAS Y.  Verčiau neprisiminti.

DISIDENTė W.  Girti buvom.

DISIDENTAS X.  Колом.

DISIDENTė W.  Вдупель.

DISIDENTAS Y.  Всюську.

DISIDENTAS X.  Вдребезги?

tv ekrano rėmuose pasirodo maršalas – auksinis Leonidas 
iljičius brežnevas.

LEoNIDAS ILJIČIUS BREŽNEVAS.  ...daugiau jo neturi 
būti. Niekada neturi būti karo.
Laimingas politikas, laimingas valstybės veikėjas, kai 
gali visada kalbėti tai, ką iš tikrųjų galvoja, daryti 
tai, ką tikrai laiko reikalinga, siekti to, kuo jis tikrai 
tiki. Kai mes paskelbėme Taikos programą, daugelyje 
tarptautinių susitikimų kėlėme iniciatyvas, kaip pa-
šalinti karo grėsmę, aš dariau tai, siekiau to, kalbėjai 
apie tai, kuo, kaip komunistas, giliai ir iki galo tikiu.
Tai galbūt ir yra pagrindinė išvada, kurią padariau.

susigėdę dėl savo rašliavos disidentai, akinamai spindint 
Leonidui iljičiui brežnevui, slepiasi, kur tamsiau.

DISIDENTAS X.  ой, блядь...

DISIDENTAS Y.  еб тарарай...

DISIDENTė W.  Да ну нас на..., ребята... 

DISIDENTAS X.  ...Beje, ar šitą girdėjot: eina Brežnevas 
per mišką ir sutinka mešką?.. Ne, paklausykit, eina 
meška per mišką ir sutinka Brežnevą, Brežnevas 
riešutauja...

DISIDENTė W.  Liaukitės, vaikinai, nebekutenkit.
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E P I L O G A S
kažkur giliai giliai „chruščiovkos“ virtuvės pogrindyje 
tariama Helsinkio žmogaus teisių gynėjų grupė savo anek-
dotais tebegriauna socialistinę santvarką, juodina šviesų 
Leonido iljičiaus brežnevo ir jo kūrinių atminimą.
Prieš publiką išeina susijaudinusi stilistė Q – moteris, 
tikėtina, finale gailiai apsiverksianti.
sninga „mažosios žemės“ puslapiais...

STILISTė Q.  Ir ne tik už mažąją žemę rašytojui Leonidui 
Iljičiui Brežnevui 1980 metų balandį buvo paskirta 
Lenino literatūros premija!
mažoji žemė su meile buvo išleista 15 milijonų tiražu, o 
Leonidas Iljičius Brežnevas tapo dar giliau mylimu ir 
gausiausiai leidžiamu rašytoju 1/6 pasaulio – TSRS.
Tą vos 78 puslapių, išties mažutėlę, bet elegantišką 
mažąją žemę skaitė visi: geltonas ir storas, akiniuo-
tas ir beraštis, smalsus ir savikritiškas, dosnus ir net 
išsiskyręs. Mokyklose, reanimacijose, fabrikuose, 
blaivyklose ir tarybiniuose ūkiuose pasklido mažoji 
žemė, ji buvo visur – tokia mažytė, tokia trapi ir pa-
žeidžiama: ašarėlė, šviesos spindulėlis 1/6 pasaulio.

...Tarpsta prasmių erdvėj, ten, kur riba nyksta, kur 
nukritę medžio lapai virsta žeme, kur kalbėjimas 
pereina į prasmingą tylą...

...1987 metų vasarą visos Leonido Iljičiaus Brežnevo 
knygos bus nurašytos ir išmestos į makulatūrą...

gumulas užstringa stilistės Q gerklėje, ji nebegali tęsti.
byra mažosios žemės smėlis, broliškame kape palaidojan-
tis X, y, W, Q...

DISIDENTAI. 
 по за самым Мавзолеем,

У седой стены Кремля
Меж поляком и евреем
приняла его земля.

он с врагами был железен
и, медалями звеня,
Думал он, что был полезен
Для тебя и для меня.

над европой гордо рея,
Мудро вел страны ладью,
Меж поляком и евреем
завершил судьбу свою.

и моргнув орлиным глазом,
пережив свои года,
Умер мигом, умер разом –
Как и не жил никогда.

ir štai – n. Dabronravovas, a. Pachmutova. uždainuo-
ja aleksandrovo choras, muslimas magomajevas, Josifas 
kobzonas:

МАЛАя ЗЕМЛя

К О Н Е Ц  Ф И Л Ь М А
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Visos religijos, siekdamos suburti kuo daugiau 
sekėjų, žada gyvenimą be rūpesčių ir bėdų, bet 
tik aname pasaulyje, po mirties – kaip atpildą už 

dorą elgesį žemėje. Kai kam to ir pakanka, bet dar senų 
senovėje atsirasdavo nekantrių žmonių, kurie suko gal-
vas, kaip pagerinti gyvenimą sau ir kitiems čia pat, kaip 
pataisyti šį nuodėmingą, skriaudų ir nelaimių kupiną 
pasaulį. Tokie ieškojimai atsispindi senovės Egipto, Indi-
jos, Kinijos, ankstyvųjų krikščionybės laikų tautosakoje, 
sukurtoje gerokai anksčiau nei visos panašios teorijos 
įgavo bendrinį simbolinį pavadinimą – 1516 metais pa-
sirodžius garsiajam anglų valstybės veikėjo, rašytojo, fi-
losofo Thomo More’o veikalui utopija apie fantastinę salą 
su idealia visuomene.

Laikas bėgo, po T. More’o mirties praslinko keli 
šimtmečiai, bet jo sekėjų netrūko: Tommaso Campanel-
la su Saulės miesto idėja, ištisa plejada kritinės utopi-
nio socializmo krypties atstovų: Claude’as Henri Saint-
Simonas, Charles’is Fourier, Robertas owenas ir kiti. 
Kai kurie projektai susilaukė rėmėjų ir buvo bandyti 
įgyvendinti.

Tačiau visi bandymai žlugo ir žmonės, regis, suprato, 
kad rojaus žemėje niekada nebus dėl daugelio nenugin-
čijamų ir neįveikiamų priežasčių. Tarp jų bene svarbiau-
sia – pats žmogus su natūraliomis silpnybėmis ir ydomis, 
interesais, norų ir poelgių nelogiškumu, neracionalumu, 
su savo individualybe: tai, kas vienam – rojaus palaima, 
kitam gali būti pragaro kančia. Antai daugelio utopinių 
teorijų autoriai žadėjo panaikinti ne tik privatinę, bet ir 
asmeninę nuosavybę – kaip rūpesčių ir nelaimių šaltinį, 
tačiau tokia idėja nedaug kam galėjo patikti.

Žinoma, visi šie ieškojimai ir bandymai nenuėjo 
perniek: imta ryškiau įžvelgti visuomeninės santvarkos 
negeroves, prognozuoti jos raidą, išryškinti socialinius 
orientyrus, skatinti socialinį eksperimentavimą. Tačiau 
daugumai žmonių, atrodo, tapo aišku, kad idėjos su-
kurti visuotinę gerovę žemėje dar ir žalingos, viliojan-
čios naivius lengvatikius į aklavietes ir spąstus. Sąvoka 
„utopija“ įgavo labiau neigiamą, niekinančią prasmę – 
kaip beviltiškos fantazijos ar net klaidos sinonimas: lyg 
ir pasitvirtino liaudies išmintis: gerais norais grįstas ke-
lias veda į pragarą...

Ir štai netikėtas žmonijos istorijos vingis: XIX a. pa-
baigoje ir XX a. pradžioje susiformavo kelios naujos ir 
labai ryškios utopinės teorijos, kurios paviliojo ir suklai-
dino šimtus milijonų žmonių visuose žemynuose. Tai ko-
munizmo, nacizmo (fašizmo) ir ekonominio liberalizmo 
(libertarizmo) idėjos. Kaip tai galėjo atsitikti – juk buvo 

pranašaujama, kad visas XX amžius bus racionalumo 
šimtmetis? Plačiu mastu realizuojant šias utopijas žmoni-
ja patyrė baisių nuostolių ir kančių: pasaulinė 1930 metų 
ekonominė krizė, koncentracijos stovyklos, masinės žu-
dynės, pagaliau Antrasis pasaulinis karas.

Negana to, ir šiandien, nepaisant viso kartaus paty-
rimo, tam tikra dalis žmonių tas teorijas palaiko, atvirai 
jas gina, nenorėdami pripažinti, kad tai buvo ir tebėra 
utopijos, ir gana pavojingos, kad jų įgyvendinimo ne-
sėkmės – dėsningos, kylančios labiau dėl imanentinių 
tų teorijų trūkumų, dėl realaus gyvenimo sąlygų neį-
vertinimo, o ne dėl kokių atsitiktinumų ar išorės priešų 
kenkimo.

Iš tiesų objektyvių priežasčių šioms teorijoms atsiras-
ti ir įsigalėti buvo pakankamai: ankstyvojo, dar vadinamo 
laukiniu, kapitalizmo siautėjimas, darbdavių, remiamų 
valstybės, savivalė, nežmoniška samdinių eksploatacija, 
jų skurdas, Versalio sutarties dėl Pirmojo pasaulinio karo 
baigties netobulumai, netikęs, perdėtas valstybės kišima-
sis į ekonomiką ir t. t. Labai būdinga šių trijų utopijų savy-
bė: visos jos buvo radikalios ir kiekviena pretendavo būti 
vienintelė teisinga; komunizmas ir fašizmas net užėmė 
religijos vietą, todėl išprovokuodavo tokias pat radika-
lias, tik priešingos dvasios teorijas. Taip komunizmas, dar 
vadinamas socialine utopija, dėl savo internacio nalizmo 
ir valstybės diktato ekonomikai padėjo atsirasti fašiz-
mui ir liberalizmui. Fašistai, biologinės utopijos skelbė-
jai, buvo nesutaikomi komunistų priešai, nors jų veikimo 
metodai – labai panašūs, kaip ir jų sukurtos totalitarinės 
valstybės. Nepaisant šių teorijų šalininkų antagonizmo, 
jos turėjo nemažai bendrų principinių bruožų: visos jos 
tapo ne vienos valstybės ekonominės-socialinės politikos 
pagrindu, o tai garantavo joms tvirtą valstybės aparato 
paramą, visos daugiau ar mažiau rėmėsi garsių moksli-
ninkų, net Nobelio premijos laureatų, autoritetais, visos 
skelbiamos ir skiepijamos žmonėms panaudojant moder-
niausias, efektyviausias to meto propagandos priemones. 
Tačiau kiekviena šių idėjų pasižymi savitu požiūriu į įvy-
kius, reiškinius, žmones, kuris pašaliniam ir bent kiek 
mąstančiam žmogui atrodo keistas ar net kvailas. Taip 
komunistai viską vertina iš klasinių pozicijų, fašistai – iš 
rasinių, o liberalams viską lemia turtas.

Pagaliau visi šių teorijų apaštalai žadėjo gerovę, tik 
ne bet kam, o išrinktiesiems, nusipelniusiems: komunis-
tai – proletarams, liberalai – verslininkams, fašistai, ra-
sistai – išrinktųjų rasės atstovams. Taip pasaulio gyven-
tojai buvo skaldomi, skirstomi į žmones ir antžmogius, 
visaverčius ir menkaverčius. Maža to, vadai ir teoretikai 

J o n a s  R u d o k a s

Trys didžiosios 
mūsų laikų utopijos
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skatino niekinti vadinamuosius blogiečius, komunistai, 
fašistai ragino atimti jų turtą ar net juos naikinti: atren-
kant turtuolius, buožes – klasiniu arba žydus, čigonus, 
slavus – rasiniu principu. Visų šių utopijų skelbėjai buvo 
agresyvūs, stengėsi išplatinti savo idėjas kuo didesniu 
mastu, o fašistai ir komunistai panaudojo tam net kari-
nę jėgą: „Tarybinė liaudis ne tik moka, bet ir mėgsta ka-
riauti“, – pareiškė K. Vorošilovas karinio parado metu. 
1939 m. gegužės 1 d.1.

Be daugybės panašumų, kiekviena šių trijų teorijų 
turėjo ir įdomių specifinių bruožų.

K O M U N I z M A S
Kadaise mes visi, gyvenę rusiškojo socializmo šalyje, 
norom nenorom turėjome žinoti apie šią teoriją gana 
daug – iš radijo, televizijos, spaudos, dar etatinių ir nee-
tatinių agituotojų dėka. Tačiau šiandien, ko gero, beveik 
visos tos žinios jau išgaravo, todėl kai ką – bent reikš-
mingiausio – dera priminti. o svarbiausia – pabandysiu 
pažvelgti į komunizmo idėjas šių dienų akimis, kritiškai; 
anais laikais to, žinoma, nebūtume išdrįsę.

Kodėl tos idėjos atsirado, kodėl jos taip plačiai pa-
plito pasaulyje? Dabar dažnai girdime, kad komunistų 
viešpatavimo laikai buvo tik baisi nelaimė, masinio te-
roro laikotarpis, atsitiktinis, stichinis reiškinys, panašus 
į totorių-mongolų ar hunų antplūdį: „Komunizmas yra 
tas žiaurus žmogžudys, kurį senų senovėje užkasdavo 
būtinai nukirtę galvą ir padėję tarp kojų. Tokia būdavo 
garantija, kad vaiduoklis nesibastys naktimis, ieškoda-
mas naujų aukų.“2 Tačiau tai tik primityvus ir vienpu-
siškas to laikotarpio įvertinimas: TSRS ir kitose šaly-
se, sekusiose jos pavyzdžiu, vyko ne tik represijos, bet 
ir socialinės bei kultūrinės revoliucijos, sparti pažanga 
daugelyje gyvenimo sričių, kuri kitomis sąlygomis ne-
būtų pavykusi. Kelis dešimtmečius žmonėms buvo skie-
pijama ideali, aukščiausių vertybių sistema: tarnavimas 
liaudžiai ir šaliai, pasiaukojimas dėl kolektyvo interesų, 
galimybė gerinti savo poziciją gyvenime asmeninėmis 
savybėmis, geru darbu ir tinkamu elgesiu kolektyve ir 
t. t.3 Šios vertybių sistemos šalininkų tikrai buvo, nors ir 
ne tiek daug, kaip buvo skelbiama.

Todėl komunizmo idėjų atsiradimas buvo natūralus, 
dėsningas reiškinys, ir pagrindinė, nenuginčijama to prie-
žastis – tuometinės dar visai jaunos socialinės-ekonomi-
nės sistemos – kapitalizmo – žiaurumas, neracionalumas, 
trumparegiškumas, amoralumas. Ne veltui tie laikai (an-
tra XVIII a. pusė–XIX a.) vadinami laukinio kapitalizmo 
epocha, jos recidyvų buvo ir vėliau. Kad milijonų žmonių 
gyvenimo sąlygos buvo baisios, dabar pripažįsta net vi-
sai komunizmo idėjoms nepalankūs autoriai: „Pirmaisiais 
pramonės vystymo dešimtmečiais, suprantama, samdo-
mų Europos darbininkų padėtis buvo ne ką geresnė už 
vergų; tai buvo išmoningai užmaskuota vergovė.“4

Čia sunku susilaikyti neužsiminus apie nūdieną: sa-
votiškas paradoksas ir anachronizmas, kad posocialisti-
nėse šalyse XXI amžiuje vėl matome to laukinio kapita-
lizmo apraiškas: beteisius samdinius, vergais paverstus 
sąvartynuose gyvenančius žmones ir t. t. Vis dėlto tenka 
pripažinti, kad tada, prieš 100 metų, padėtis buvo dar 
prastesnė. Pavyzdžiui, buvo masiškai naudojamas ma-
žamečių vaikų darbas, net dvejų (?!) metų5. Tuo nelen-

gva patikėti, bet taip buvo, apie tai rašė pats K. Marxas: 
„Kuo mažiau rankų darbas reikalauja jaunimo ir jėgos, 
t. y. kuo labiau vystosi šiuolaikinė pramonė, tuo daugiau 
vyrų darbą išstumia moterų ir vaikų darbas.“6

Natūralu, kad socialinio teisingumo idėjos, jau anks-
čiau skelbtos kritinio utopinio socializmo šalininkų, ka-
pitalizmui plėtojantis ir kylant žmonių kultūrai, sąmo-
ningumui, tapo dar patrauklesnės, įgavo konkretesnę ir, 
regis, realistiškesnę, moksliškai pagrįstą išraišką Karlo 
Marxo sukurtoje teorijoje. Marksistai tvirtino, esą kur 
kas pažangesni ir didesni realistai už Saint-Simono ar 
Fourier sekėjus, nes tikėjosi įrodę, kad kapitalizmas – tik 
eilinė žmonijos vystymosi pakopa, kad jis pasmerktas iš-
nykti ir dėl didelių trūkumų, nežmoniškumo, ir – svar-
biausia – dėl to, kad pagimdė savo duobkasį – pramoninį 
proletariatą, kuris revoliucija pašalins kapitalistų valdžią 
ir įves geresnę santvarką: savo diktatūrą, žinoma, ypa-
tingą – daugumos viešpatavimą7.

Komunizmas, marksizmas buvo pirmoji iš trijų di-
džiųjų XX amžiaus utopijų ir turėjo nemažai pranašumų 
prieš dvi kitas. Tai visų pirma neabejotinai kilnūs tikslai, 
universalumas, kaip ir krikščionybės, aktualumas viso 
pasaulio neturtingiems, engiamiems žmonėms – šim-
tai milijonų visuose žemynuose buvo pasirengę guldyti 
už jį savo galvas. Antra, ši teorija buvo sugalvota tikrai 
labai talentingo filosofo, ekonomisto ir sociologo, kurio 
nuopelnai pasaulio mokslui ir šiandien pripažįstami Va-
karuose8. Todėl pavadinti marksizmą utopija net ir šian-
dien yra gana rizikinga: ortodoksai komunistai pasakys, 
kad tai buvo visai reali ir būtina programa, tik nedori 
žmonės sutrukdė ją įgyvendinti. o antikomunistai tur-
būt tvirtins, kad utopija – tai idealas, kažkas gražaus, o 
komunizmas – kruvinas, žiaurus. Abiejų šalių argumen-
tų lengvai atmesti negalima.

K. Marxo sekėjai Rusijoje, taikydami jo idėjas kon-
krečiomis ekonomiškai atsilikusios šalies sąlygomis, ge-
rokai jas iškraipė, bet jos vis dėlto paspartino ekonominę 
ir kultūrinę šalies pažangą. Be to, Rusijos eksperimentas 
labai paskatino socialinę pažangą Vakaruose ir visame 
pasaulyje: atsiradus konkurencijai ir alternatyvai kapi-
talistinė sistema tapo humaniškesnė norėdama išvengti 
revoliucijos, kokia įvyko Rusijoje 1917 metų rudenį. Taigi 
K. Marxo ir V. Lenino teorija iš dalies buvo realizuota, 
nors daugelis principinių jos teiginių pasirodė esą uto-
piniai: apie istorinę proletariato, kaip kapitalizmo duob-
kasio, misiją, apie neišvengiamą pasaulinę proletarinę 
revoliuciją, prekinių-piniginių santykių išnykimą ir t. t.9. 
Utopija pasirodė ir TSRS viltys pralenkti kapitalistines 
šalis darbo našumo srityje, o tai buvo viena pagrindinių 
rusiškojo socializmo žlugimo priežasčių.

J. Stalino režimas su masinėmis represijomis labai 
pakenkė komunizmo idėjų autoritetui ir plitimui pasau-
lyje, tačiau visai jų paneigti negalėjo. Vienas šiuolaikinių 
K. Marxo biografų F. Wheenas rašo: „XX amžiaus istoriją 
labiausiai lėmė Markso šalininkų ir priešininkų kova... 
Tik kvailys gali laikyti Marxą atsakingą už Gulagą, bet 
kvailių, deja, visada pakanka.“10

Dar viena svarbi aplinkybė: itin plačiu mastu vyk-
dytas rusiškojo socializmo eksperimentas žlugo, bet ne-
mažai problemų, kurias jis bandė spręsti pasaulyje, tebe-
egzistuoja. Tai pripažino net popiežius Jonas Paulius II: 
„Priešas, kuris šiandieną griauna pažangą ir žmonių 
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gyvenimą, yra įvardijamas kaip savanaudiškumas, ar-
timo meilės stoka, neribojamos galios siekimas visose 
srityse: ekonomikos, politikos, gamybos.“11 M. Gorba-
čiovo paskelbta idėja „daugiau socializmo“12 buvo gana 
įdomi ir patraukli, tik visa nelaimė, kad TSRS lyderis 
nesugebėjo jos realizuoti. Todėl marksizmas, rūpestingai 
atrinkus, kas jame racionalu, logiška ir humaniška, atei-
tyje gali žmonijai būti naudingas – taip teigia kai kurie 
rusų filosofai13. o šiandien, matyt, galime tvirtinti, kad 
kilnios komunizmo idėjos mūsų laikų žmonėms tebėra 
neįkandamos: jie kol kas geriau dirba kapitalistui negu 
visuomenei, t. y. sau.

FA š I z M A S
Pirmoji jo atmaina ir pati sąvoka atsirado Italijoje 1921–
1922 metais kaip alternatyva iki tol viešpatavusiai anar-
chijai ir socializmo grėsmei. Todėl italų fašistų lyderis 
Benito Mussolini valdžią šalyje gavo per demokratinius 
rinkimus, nors demokratijos ir parlamentarizmo neap-
kentė, ir viešpatavo gana ilgai – nuo 1922 iki 1943 metų, 
įvedęs režimą, panašų į egzistavusį TSRS14.

Tačiau kur kas gilesnį pėdsaką žmonijos istorijoje 
paliko nacizmas (nacionalsocializmas), viešpatavęs Vo-
kietijoje nuo 1933 metų. Kertinis jo teoretiko ir lyderio 
Adolfo Hitlerio politikos akmuo buvo rasizmas: vokie-
čiai yra ponų rasė, antžmogiai, o visos kitos tautos turi 
jiems tarnauti. Suprantama, tokios idėjos niekam, išsky-
rus vokiečius, patikti negalėjo – nepadėjo net J. Goebbel-
so, iki šiol nepralenkto propagandos meistro, pastangos. 
Europoje kilo galinga antifašizmo banga, labai padėjusi 
J. Stalino režimui. Tiesa, rasizmo idėjas buvo bando-
ma pagrįsti moksliškai – ir paties A. Hitlerio knygoje 
mano kova, ir svarbiausio jo partijos ideologo Alfredo 
Rosenbergo veikale XX amžiaus mitas, ir eksperimentais: 
šimtai „mokslininkų“ analizavo žmonių kilmę, matavo 
kaukoles bandydami taip atskirti arijus nuo nearijų, t. y. 
antrarūšių. Vienas artimiausių A. Hitlerio bendražygių 
H. Himmleris, represinių organų vadas, stengėsi pritai-
kyti rasizmo teoriją praktiškai įkūręs „fermą“ itin geros 
„veislės“ vokietukams veisti – ne veltui turėjo zootech-
niko diplomą, tačiau jo pastangos žlugo15.

Šiandien vokiškasis fašizmas paprastai siejamas su 
koncentracijos stovyklomis, masiniu žmonių, ypač žydų, 
slavų, naikinimu, komunistų persekiojimu. Visa tai tikrai 
buvo, todėl daug kam buvo ir tebėra nesuprantama, kaip 
galėjo vokiečiai, tokia darbšti ir kultūringa tauta, nueiti 
paskui A. Hitlerį, aukoti milijonus gyvybių dėl avantiū-
ristinių jo tikslų. Iki šiol pasaulį stebina fašistų antisemi-
tizmas – tiesiog biologinė neapykanta žydams skelbiama 
įvairiausiomis masinės propagandos priemonėmis ir net 
paprastuose fiurerio pokalbiuose su draugais16. Moky-
klų vadovėliuose buvo rašoma, kad „žydai norėjo iš-
siurbti vokiečių kraują, tik fiureris užbėgo jiems už akių“, 
todėl būtinas, kaip pats A. Hitleris paskelbė, „galutinis 
žydų klausimo sprendimas – jų visiškas išnaikinimas“17. 
Taigi žydų genocidas buvo teisinamas nesąmonėmis, bet 
milijonai vokiečių jomis patikėjo. Kodėl?

Atėjęs į valdžią (beje, irgi demokratiniu keliu), 
A. Hit leris paveldėjo šalį labai prastos ekonominės bū-
klės – masinis nedarbas (1932 m. – 26 milijonai bedarbių), 
skurdas. Jis pažadėjo vokiečiams geresnį gyvenimą ir tą 

pažadą įvykdė, bet iš pradžių jam reikėjo įtvirtinti savo 
totalitarinį režimą. o tam teko paieškoti visų tautos ne-
laimių kaltininkų, priešų, įrodyti, kad jie yra. Vieni to-
kie priešai buvo demokratinės Vakarų šalys, 1919 metais 
primetusios Vokietijai moraliniu ir ekonominiu požiūriu 
skausmingą Versalio sutartį, bet jos kol kas buvo neįvei-
kiamos, joms ateis eilė vėliau. o kiti „priešai“ – žydai – 
buvo čia pat, į juos ir nukrypo smūgiai – nepaisant to, 
kad vokiečių ir žydų tautos, kaip pripažįsta specialistai, 
turi labai daug bendrų bruožų.

A. Hitleriui žydai buvo tas pat, kas J. Stalinui dva-
rininkai, kapitalistai, buožės. Antisemitizmas ir antiko-
munizmas, kaip pripažįsta istorikai, padėjo sutelkti ir 
mobilizuoti tautą, tačiau nuvedė ją nelaimių ir pražūties 
keliu. Fašistai ne veltui vadino save nacionalsocialistais – 
jie ėmėsi energingų ir, kaip netrukus paaiškėjo, efektyvių 
priemonių paprastų žmonių gyvenimui pagerinti: likvi-
davo ekonominę suirutę ir nedarbą, organizavo koope-
ratinių butų statybą darbininkams, pigių automobilių 
gamybą, reikalavo, kad darbdaviai mokėtų tinkamą dar-
bo užmokestį ir t. t. Tai daryti naciams sekėsi dar ir dėl 
to, kad Vokietija dar nuo kanclerio otto von Bismarcko 
laikų buvo socialinės politikos pradininkė ir lyderė18. Ir 
dar viena svarbi detalė: visos šios priemonės įgyvendin-
tos iš vidinių rezervų – iki Reichui pradedant agresyvius 
karus ir grobimus.

Ypač daug simpatijų Hitlerio režimas pelnė realiza-
vus specialią programą Jėga per džiaugsmą (kraft durch 
Freude) įdomiam, turiningam darbininkų poilsiui orga-
nizuoti: buvo pastatyta daugybė bazių kalnuose, pajū-
ryje, aprūpintų viskuo, kas reikalinga poilsiui, turizmui, 
plaukiojo du didžiuliai okeaniniai laivai, skirti tolimoms 
kelionėms jūra. Šioje programoje karo išvakarėse daly-
vavo kas antras vokietis19, ir tai buvo viena priežasčių, 
kodėl žlugo Stalino viltys, kad vokiečių proletarai neka-
riaus prieš TSRS 1941 metais, o sukils prieš Hitlerį. Tokių 
vilčių buvo20...

Palyginti neilgoje fašizmo istorijoje yra nemažai 
keistų, paradoksalių momentų: nors ir B. Mussolini, ir 
A. Hitleris skelbėsi esą antikomunistai, pirmasis ne kar-
tą prisipažino esąs V. Lenino ir L. Trockio mokinys21, 
o antrasis draugų ratelyje atvirai žavėjosi J. Stalinu22, 
ypač jo įvykdytu aukštų karininkų išnaikinimu. Nepai-
sant policinio režimo, konclagerių, milžiniškų karinių 
išlaidų, daugeliui vokiečių A. Hitleris ir jo idėjos pati-
ko, tačiau, atvirai paskelbęs savo tikslus, už Vokietijos 
ribų rimtų, gausių šalininkų jis negalėjo turėti. Negana 
to, Vakarų lyderiai nusprendė, kad fašizmas žmonijai 
pavojingesnis už komunizmą, todėl sudarė antihitlerinę 
koaliciją, aišku, laikiną, su, regis, net baisesniu tironu 
J. Stalinu. Todėl, pradėjęs agresyvius karus, fiureris pa-
tyrė dėsningą pralaimėjimą, jo tūkstantmečiui sukurtas 
Reichas žlugo, o jo idėjos buvo pasmerktos. Vis dėlto 
kai kas jį su pagarba prisimena ir šiandien, ir keisčiau-
sia, kad Rusijoje, kuri dėl fašizmo patyrė daugiausia 
nelaimių. Galbūt todėl, kad žlugus socializmui šioje 
šalyje susidarė padėtis, panaši į tą, kokia buvo Vokieti-
joje po Pirmojo pasaulinio karo. Vis dėlto labai menka 
tikimybė, kad kas nors ateityje dar mėgintų pakartoti 
A. Hitlerio ir B. Mussolini bandymus platesniu, valsty-
biniu mastu.
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L I b E R A L I z M A S
Nesunku numanyti, kad liberalų su-
gretinimas su fašistais, o ypač – su 
komunistais kai kam pas mus sukels 
baisų pasipiktinimą, juo labiau kad 
1990 metais atkurtos mūsų valstybės 
vyrai – ir besivadinantys dešiniai-
siais, ir kairiaisiais – daug kur vado-
vaujasi liberalizmo idėjomis. Tačiau 
tai būtų tik emocijos – praverstų rami 
idėjų ir įvykių analizė.

Liberalioji utopinė teorija turi 
kur kas gilesnes šaknis nei dvi jau 
aptartos. Ji pergyveno bent du savo 
populiarumo periodus – iki didžio-
sios 1930–1932 metų pasaulinės kri-
zės ir po Antrojo pasaulinio karo, 
šis periodas dar nėra pasibaigęs. 
Liberalizmo pradininkas Adamas 
Smithas – vienas garsiausių pasau-
lio ekonomistų – svarbiausią savo 
veikalą paskelbė dar 1776 metais, 
gerokai anksčiau už komunistų ar 
fašistų ideologus. Daugelis jo idėjų 
yra neabejotinai teisingos ir gražios, 
humaniškos, pavyzdžiui: „Jokia vi-
suomenė negali būti tikrai laiminga 
ir klestinti, jei jos didžioji dalis yra 
vargšai ir nuskriaustieji.“23

Tačiau labiausiai šis mokslinin-
kas išgarsėjo ir buvo vertinamas dėl 
to, kad pasmerkė bet kokį valdžios 
kišimąsi į ekonomiką, į rinkos me-
chanizmą, nes tai sutrikdytų to me-
chanizmo veiklą, ypač konkurencijos 
procesą, kuris, A. Smitho nuomo-
ne, yra visagalis rinkos reguliuoto-
jas, apsaugantis visuomenę nuo ka-
pitalistų godumo, savanaudiškumo 
ir kitų baisių jų ydų. Dabar mes savo kailiu jau esame 
patyrę, kad taip, deja, nėra, kad konkurencija būna ne 
tik sąžininga, naudinga vartotojui, bet ir korumpuota, ir 
„dinamitinė“ – fiziškai likviduojant konkurentą bei pra-
žudant milžiniškas materialines vertybes. Bet ir XVIII 
amžiuje buvo pastebėta, kad liberalizmas – tai radikali, 
bekompromisinė ir dėl to utopinė, net gana pavojinga 
teorija. Juk valstybei neleidžiant daryti įtakos verslui, 
varžyti jį, kapitalistai galės daryti su savo samdiniais ką 
panorės, pavyzdžiui, kaip tada rašė A. Smitho kritikai, 
įstatymas, draudžiantis prirakinti vaikus prie staklių (!), 
negalės būti priimtas parlamente24...

Taigi ši utopija gali atnešti (ir atnešdavo!) bėdų to-
dėl, kad idealizuoja turtuolius, kapitalistus, o jie, deja, 
ne angelai, jie savo tikslus taupyti ir kaupti neretai linkę 
realizuoti nedorais būdais, jokia konkurencija čia jiems 
netrukdo, priešingai: „...„laisvoji“ konkurencija sutei-
kia pranašumus ne tiek gėrio, kiek blogio genijams.“25 
Nepaisant to ir nekreipiant dėmesio į aiškų pavojų, kad 
tokia valstybių ir verslininkų politika gali sukelti revo-
liucijas (kaip 1917 metų rudenį įvyko ne tik Rusijoje, bet 

ir Vokietijoje, Vengrijoje), liberalizmo idėjomis didesniu 
ar mažesniu mastu vadovavosi daugelis valstybių, ypač 
JAV iki pat 1929 metų pasaulinės perprodukcijos krizės, 
sudrebinusios kapitalizmo pamatus ir atnešusios bai-
sių nuostolių daugeliui pasaulio šalių. Ypač skaudžiai 
ji atsiliepė JAV, kur tuometinė valdžia su prezidentu 
Herbertu Hooveriu priešaky ilgą laiką demonstraty-
viai atsisakinėjo imtis kokių nors priemonių artėjan-
čiai krizei stabdyti ar bent skaudžioms jos pasekmėms 
sušvelninti: žlugo tūkstančiai mažų ir didelių firmų, 
buvo uždaryti bankai, mokyklos, nusigyvenę fermeriai 
patraukė į miestus, nedarbo lygis pasiekė 30 %, o val-
džia nesugalvojo nieko geriau, kaip panaudoti kariuo-
menę... Taip dar neseniai klestėjusios valstijos atsidūrė 
ant socialistinės revoliucijos slenksčio, o tai skaudžiai 
atsiliepė ir daugeliui kitų šalių – nuo krizės labai nu-
kentėjo ir tarpukario Lietuva. Bet laimė, kad į valdžią 
JAV atėjo naujas prezidentas Franklinas Rooseveltas. 
Jis suprato, kad kapitalizmas pats savęs sureguliuoti 
negali, todėl valstybės ekonominę politiką pasuko visai 
kita linkme: buvo priimtas antimonopolinis įstatymas, 
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įvesti viešieji darbai, socialinis draudimas, progresyvi-
niai mokesčiai ir t. t.

Taip kapitalizmas JAV ir visame pasaulyje buvo 
išgelbėtas ir atrodė, kad liberalizmas, atnešęs žmonijai 
tokių baisių nelaimių, bus palaidotas visiems laikams. 
Tačiau antroje XX amžiaus pusėje jis vėl atgijo neolibera-
lizmo pavidalu – kaip priešprieša komunizmui ir plani-
nei ekonominei TSRS politikai. Ta politika iš tiesų turėjo 
rimtų trūkumų: jokios privačios iniciatyvos nebuvimas, 
smulkmeniškas biurokratų diktatas visoms ekonomikos 
sritims aiškiai trukdė techninei ir ekonominei pažangai, 
gyventojų gerovei. Tačiau neoliberalų reikalavimai palik-
ti viską spręsti rinkai, atsisakyti bet kokio ūkio planavi-
mo, reguliavimo valstybės mastu, nes esą nėra didesnės 
nuodėmės ekonomikai, didesnio nusikaltimo žmonėms, 
jų gerovei kaip valstybinis planavimas26 yra neprotingi, 
utopiniai, netgi pavojingi. Todėl šiuo metu ir nėra pa-
saulyje modernios, ekonomiškai pajėgios valstybės, kuri 
nesikištų į ekonomiką, neįgyvendintų plataus masto 
strateginių valstybinių programų.

Užtat neoliberalų idėjos pasirodė labai patrauklios, 
tiesiog išganingos naujiems posocialistinių šalių vado-
vams. Iš dalies tai įvyko dėl to, kad daugelis tų vadovų 
buvo revoliucionieriai – radikalai ir diletantai ekono-
mikoje, iš dalies – kad tas idėjas jiems intensyviai piršo 
garsūs patarėjai – sovietologai iš Vakarų šalių. Pagaliau 
du įžymiausi neoliberalizmo teoretikai – Fridrichas Hay-
ekas ir Miltonas Friedmanas – buvo apdovanoti Nobelio 
premijomis. Kaip tokiais autoritetais nepatikėsi?

Daugelis Rytų ir Vidurio Europos šalių užlipo ant to 
paties grėblio antrą kartą: net ik nesulaukė pažadėtos ge-
rovės, bet davusios valią sukčiams pačios sugriovė savo 
ekonomiką, ypač pramonę – didžiuliam Vakarų kapita-
listų džiaugsmui, nusmukdė gyvenimo lygį, likvidavo 
viduriniąją klasę. Neieškosime pavyzdžių toli, priminsi-
me, kas įvyko Lietuvoje, juo labiau kad pas mus laukinės 
rinkos garbintojai nuveikė itin daug ir veikia iki šiol. Jų 
veiklos rezultatai tiesiog tragiški, savo ekonomikos grio-
vimo tempais ir mastais mes pralenkėme visus savo liki-
mo brolius27: jau 1992 metais Lietuvos BVP smuktelėjo 
iki 52 % 1989 m. lygio, o BVP, sukurtas pramonės 1994 
metais – iki 23,2 %. Ypač nukentėjo sudėtingų techno-
logijų pramonė – elektronikos, radiotechnikos, tiksliųjų 
staklių gamyba: 1989 metais joje dirbo 193 tūkstančiai 
žmonių, o 2000-aisiais liko vos 34 tūkstančiai28.

Visa tai lėmė masinį nedarbą, skurdą ir iki šiol nere-
gėtą emigraciją į Vakarus: Lietuva prarado apie pusę mi-
lijono jaunų, energingų žmonių – kur kas daugiau negu 
per visus J. Stalino trėmimus. Šis procesas tebesitęsia, 
šioje srityje mes, deja, pirmaujame tarp posocialistinių 
šalių, bet dėl to neturėtume kaltinti Vakarų patarėjų ar 
Nobelio premijos laureatų – labiausiai kaltos mūsų pačių 
išrinktos valdžios ir nepatyrę, trumparegiai mūsų vers-
lininkai, patikėję savo visagalybe. Tiesa, jie jau, atrodo, 
suprato klydę, savo samdinių nelaikę žmonėmis, o štai 
politikai, net kairiaisiais besivadinantys, deja, to neįver-
tina ir šiandien...

Nederėtų, žinoma, vaizduoti neoliberalizmo vien 
juodomis spalvomis: verslininkų nuopelnai žmonijai, jos 
pažangai didžiuliai, ir jų darbas, ypač tų, kurie stengia-
si veikti dorai, taip, kaip aprašė Maxas Weberis29, dar 
vadinamas kapitalistų Marxu, dažniausiai sunkus. Ta-
čiau tikėtis, kad jie patys savarankiškai ir savo iniciaty-
va, vadovaudamiesi laisvosios rinkos principais, išspręs 
visas šių dienų problemas – likviduos skurdą didesnėje 
pasaulio dalyje, apsaugos mus nuo globalinio atšilimo 
ir kitų ekologijos bėdų, įveiks Rytų–Vakarų priešpriešą, 
atnešusią terorizmą ir t. t. – žinoma, yra ne tik naivu, bet 
ir labai pavojinga.

Taigi visos aptartos ekonominės-politinės teorijos turi 
utopijų bruožų dėl savo radikalumo, atitrūkimo nuo re-
alaus gyvenimo – dėl to jos ir yra pavojingos, ypač grū-
damos prievarta, maskuojant tikrąją jų esmę; nė viena 
didžiųjų utopijų nebuvo atsitiktinis reiškinys, bet visos 
jos – daugiau ar mažiau iškreipta visuomenės reakci-
ja į negatyvius istorijos įvykius; bet kokia utopija – tai 
ieškojimas, eksperimentas, bandymas pagerinti žmonių 
padėtį; jos yra įdomios, vertos dėmesio, rimtos analizės, 
konstruktyvios kritikos ir objektyvaus praktinių jų įgy-
vendinimo rezultatų įvertinimo.
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dar neprasikalęs žemės grumstas. Dar padangės 
nenutvieskė pirmosios ryto žaros. Dar žmonių 
pasaulis giliam miego patale. o į eterį jau skrie-

ja radijo šaukiniai. Ir pasigirsta pirmieji radijo vyturėliai 
pranešėjų balsais.

Radijo klausytojas bunda, o vyturėliai vis skardžiau 
čirena. Ir klausytojas girdi pažįstamą balsą. Jis įtempia 
klausą, bunda iš miegų. Pradeda mąstyti. Priėmęs pirmą 
pasveikinimą, klausosi naujausių pranešimų iš Lietuvos 
ir viso pasaulio. Girdi radijo pranešėjo balsą – tokį arti-
mą ir mielą. Girdi ir įdėmiai klausosi. Visad girdi, bet 
niekad jo nemato.

Tas girdimas nematomo radijo pranešėjo balsas ga-
liausiai pasidaro toks populiarus, kad nejučiom pripra-
tęs prie jo kas rytą skubi įsijungti radiją – įsileisti radijo 
pranešėją į savo namus, į savo protą ir širdį.

Tai tapo kasdienybe. Taip vyksta jau nuo 1926 m. 
birželio 12 d.: „Kalba Kaunas. Čia – Lietuvos radijas“; 
nuo 1936 m. gegužės 28 d.: „Kalba Klaipėda. Čia – Lie-
tuvos radijas“; nuo 1939 m. spalio 29 d.: „Kalba Vilnius. 
Čia – Lietuvos radijas.“

Radijo pranešėjai, degę gyvu žodžiu, ilgainiui iš-
tirpsta kaip vaškas. Nueina nežinion, bet visam laikui iš-
likę mūsų atmintyje, savo balsais tebeskambantys mūsų 
ausyse.

Visad laiku prakalbę prie mikrofono, radijo pranešė-
jai dirba sunkų ir labai įtemptą darbą. Jie nemoka sirgti, 
negali kosėti, čepsėti, netgi dūsauti.

J u o z a s  G i r d v a i n i s

Pirmieji radijo vyturiai

Radijo pranešėjai neinterpretuoja, nevertina, neko-
mentuoja, tiktai praneša, skelbia, sako tai, kas redakto-
rių pateikta. Jie jauną ir seną moko taisyklingos kalbos, 
žodžių kirčiavimo, raiškios tarties ir loginės sakinio min-
ties. Jie visad turi kalbėti aiškiai, glaustai ir patraukliai.

Apskritai radijo pranešėjas visad sako tiesą, o klau-
sytojas ją savaip priima, vertina, įsimena. Iš pirmo karto 
ar po savaitės, po metų ar po kelerių radijo pranešėjai 
klausytojams pasidaro mieliausi, geriausi bičiuliai – tie-
siog šeimos nariai.

Tačiau atsitinka taip, kad po kelių dešimtmečių, 
anksčiausiai kėlęsis, vėliausiai gulęsis, vieną dieną radi-
jo pranešėjas baigia karjerą – nutyla. Dažniausiai visam 
laikui. Nebegirdi jo radijo klausytojas. Ir jiedu išsiskiria 
nepasimatę, nors daug metų draugavę...

Pirmieji nematomi radijo vyturėliai pragydo Lietu-
voje 1926 metų birželį. Tuo metu radijo žodis buvo itin 
reikalingas, nes 44,2 % gyventojų nemokėjo nei skaityti, 
nei rašyti. o radijo galėjo klausytis visi.

Kas gi buvo tie pirmieji radijo vyturėliai?

Rašytojas Petras Babickas (1903–1991), baigęs Panevėžio 
gimnaziją, 1923–1930 metais studijavo Lietuvos univer-
sitete literatūrą, 1925–1926 metais mokytojavo Jurbarko 
saulės gimnazijoje. Radijo inžinieriaus A. Jurskio pa-
kviestas 1926 metų vasarą pradėjo dirbti radijo pranešėju 
ir programos vedėju.

„Didžiausias mano gyvenime posūkis įvyko 1926 m. 
vasarą. Neturėdamas lėšų studijoms 
Kauno universitete tęsti, mokytoja-
vau Jurbarko progimnazijoje. Ten 
mes, sutelkę 2000 Lt, nusipirkome 
radijo priimtuvą (aparatą). Jo dėka 
pirmą kartą išgirdau radijo bango-
mis tartą lietuvišką žodį iš Kauno. 
Kalbėtojas skaitė ELToS žinias, la-
bai netaisyklingai ištardamas sve-
timtaučių pavardes. Nuvažiavau į 
Kauną, aplankiau Radijo stoties vir-
šininką kapitoną Alfonsą Jurskį ir 
galbūt per stačiai pakritikavau kal-
bėtojo tarseną. „Tai kalbėk Tamsta 
geriau!“ – atšovė viršininkas. „o 
kodėl ne?“ – atsakiau. Jis labai nu-
stebo, kad kažkoks jaunuolis iš Jur-
barko drįsta kištis ne į savo reikalą 
ir... pakvietė išgerti arbatos. 

Išsikalbėjus paaiškėjo, kad Ra-
dijo stotis buvo pastatyta radijo te-Kauno radijo pastatas, 1926
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legrafijos tikslams. Jis neturįs etato radiofono programai 
ir, jei aš sutiksiąs, jis galįs mane priimti tarnybon ekspe-
ditoriaus etatan su 150 Lt mėnesinės algos (Jurbarke už-
dirbdavau 350 Lt). Sutikau.“1

Nuo 1929 m. kovo 1 d., paskyrus Valstybės radiofo-
no direktoriumi A. Sutkų, P. Babickas dirbo radijo pra-
nešėju ir toliau tvarkė vaikų valandėles. Parašė 20 radijo 
vaidinimų.

„Radiofonas išplukdė mane į plačius visuomeninės 
veiklos vandenis, – 1978 metais prisiminė Petras Babic-
kas. – Nebuvo žymesnio asmens Lietuvoje, kurio nebū-
čiau pažinęs, nes dauguma jų ir radijo programoje daly-
vavo. Vienintelis (pradžioje) pranešėjo pareigose turėjau 

kalbėti apie viską: nuo silkių marinavimo būdo iki tarp-
planetinių skridimų.“2

P. Babickas – poetas ir publicistas, tautodailininkas ir 
fotomenininkas, režisierius ir aktorius, kultūros veikėjas, 
visuomenininkas, aistringas keliautojas. 1941–1944 me-
tais – Kauno radijo direktorius. Karui baigiantis atsidūrė 
Vokietijoje. 1950–1965 metais Petras Babickas – Lietuvos 
pasiuntinybės Brazilijoje sekretorius, kultūros skyriaus 
vedėjas ir spaudos atašė. Nuo 1958-ųjų rudens daugiau 
nei dešimt metų vadovavo savaitinei radijo valandėlei 
A Voz da Lituania (Lietuvos balsas portugalų kalba) per 
Brazilijos radiją. Uždarius pasiuntinybę P. Babickas liko 
be darbo, lėšų ir pagalbos. Mirė 1991 m. rugpjūčio 27 d. 
Rio de Žaneire.

Teisininkė Irena Garmiūtė (1909–1948) pradžios mokslą 
ėjo tėvo vedamoje Pakuonio pradžios mokykloje Kauno 
apskrityje. 1922 metais mokėsi Prienų Aušros gimnazijoje, 
1924–1928 metais – Kauno Aušros mergaičių gimnazijoje. 
1928–1932 metais dirbo Valstybės Taryboje mašininke ir 
kartu studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete.

1931 m. lapkričio 9 d. – 1937 m. sausio 1 d. Irena 
Garmiūtė dirbo Valstybės radiofone pranešėja drauge su 
Alfonsu Vabalu, o jam išvykus studijuoti į Paryžių, nuo 
1934 m. – su Kaziu Inčiūra.

„Švelniu aksominiu balsu, raiškia taisyklinga tartimi 
rytais prabildavo į klausytojus pirmoji „radijo teta“ Irena 
Garmiūtė. Niekas negalėjo matyti, kaip atrodė pranešėja, 
bet dauguma ją įsivaizdavo teisingai. Ji buvo ne tik graži 
moteris, bet ir tvarkinga, rūpestinga darbuotoja, gilios 
erudicijos žmogus, kolektyvo gerbiama ir mylima. Neat-
simenu atvejo, kad kas nors būtų turėjęs konfliktų su ja. 
Įgijusi teisininkės specialybę ir ištekėjusi, ji 1937 m. sau-
sio 1 d. pasitraukė iš Valstybės radiofono Kaune.“3

Radijo telegrafininkas Petras Speičys (1889–1958) gimė Ku-
piškyje. Šeimoje augo 13 vaikų, Petras buvo vyriausias.

1919 m. spalio 21 d. P. Speičys stojo tarnauti radijo 
telegrafininku KAM Elektrotechnikos batalione, buvo 
paskirtas mokomosios kuopos instruktoriumi. 1920 m. 
rugpjūčio 5 d. KAM įsakymu paskirtas Klausomosios 
radijo stoties viršininku, pakeltas į vyr. leitenantus. 1923 
m. LR Susisiekimo ministerijos Pašto valdybai pradėjus 
statyti Kauno radijo stotį, P. Speičys dirbo radijo elek-

Petras Babickas

Irena Garmiūtė
Petras Speičys
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trotechnikų komandoje, montavo radijo telegrafo įren-
gimus. 1926 m. Kauno radijo stotis pradėjo veikti radijo 
telegrafiniu ir telefoniniu režimais.

1926 m. birželio 12 d. Petrui Speičiui buvo patikėta 
atlikti svarbią misiją pirmam pasakyti: „Alio, alio. Lie-
tuvos radijas. Kaunas“, ir perskaityti Švietimo ministeri-
jos sveikinamąją kalbą, ELToS žinias, vidaus ir užsienio 
naujienas, keliomis kalbomis kartoti šaukinį „Kas girdite 
mus – atsiliepkite!“

„Petras Speičys prie mikrofono kalbėjo drąsiai, sten-
gėsi nesijaudinti, bet kai gelsvo medžio telefono kabinoje 
darėsi karštoka, ėmė skubiau skaityti tekstą. Po pusvalan-
džio išėjęs iš radijo telefono kabinos Petras Speičys atrodė 
gerokai sušilęs. Šiaip P. Speičys vakarais per bandomuo-
sius Kauno radijo transliacijų seansus būdavo drąsiausias 
iš visų kviestinių kalbėtojų. P. Speičys dailiai lietuviškai 
tardavo žodžius. Kupiškėno balsas buvo dainingas ir pa-
trauklus. Vėliau, naujai įrengtoje Radijo studijoje, 18-os 
kvadratinių metrų kambaryje, Petras Speičys, karališkai 
sėdėdamas prie iškelto mikrofono, laisvai žerdavo žo-
džius ir nė kiek nesijaudindavo. Tik jam dažnai kliūdavo 
užsienietiškų žodžių tarimas. Bet Petras Speičys buvo drą-
sus, atviras, sodraus balso radijo pranešėjas.“4

Irena oškinaitė (1915–1993) mokslus ėjo Kaune – Auš-
ros ir Seserų kazimieriečių gimnazijose, paskui įstojusi 
į Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų 
fakultetą studijavo lietuvių literatūrą ir prancūzų kalbą, 
kartu lankė ir baigė Vlado Fedoro-Sipavičiaus vadovau-
jamą dramos (P. Kubertavičiaus grupėje) studiją, o neei-
liniai dailininkės gabumai atsiskleidė Meno mokykloje. 
Tačiau radijo magija buvo galingesnė. Darbas Kauno 
radiofone nuo 1937 m., išėjus advokatūron pranešėjai 
Irenai Garmiūtei, taip patraukė I. oškinaitę, jog ji metė 
tapybos studijas Meno mokykloje.

Nepakartojamą, pasak rašytojo Vytauto Sirijos Gi-
ros, aksominį vienos gražiausių tuometinės laikinosios 
sostinės panelių Irenos oškinaitės balsą girdėjo visa 
Lietuva. 

„Į Irenos Garmiūtės vietą konkurso tvarka atėjusi 
jauna studentė Irena oškinaitė (1937–1940) iš esmės pa-
teisino visas viltis. Tai buvo gabi pranešėja, mokanti pa-
grindines Vakarų kalbas. Ji gana greit prisitaikė prie sąly-
gų bei keliamų reikalavimų ir daug metų dirbo Valstybės 
radiofone“5, – prisimena rašytojas Vladas Nausėdas.

„Buvome tik du pranešėjai: skaityti žinias, vesti 
transliacijas, pristatinėti prelegentus, – pasakojo Irena 
oškinaitė 1976 m. liepos 10 d. besisukant mano magne-
tinei juostai. – Mes su Kaziu Inčiūra buvome ne tik žinių 
skaitytojai ar anonsuotojai, bet ir savarankiški radijo žo-
dinės ir muzikinės programos vedėjai. Aš radiją laikau 
Dievo stebuklu mums visiems, jį klausantiems.“

Kaip atrodo toji „teta“ ir „dėdė“? Iš kur sklinda lie-
tuviška radijo programa? To pažiūrėti atvykdavo ekskur-
sijos. Tokiems ekskursantams Kazys Inčiūra radiofone, 
pasak Irenos oškinaitės-Būtėnienės, „atverdavo visas 
radijo paslaptis, paskui palydėdavo technikos skyriun“.

Nuo 1939 metų rudens, kai Lietuvai lenkų valdžia 
grąžino Vilnių, I. oškinaitė kartu su rašytoju Kaziu Inčiūra 
dirbo pranešėjais Vilniaus radiofone. Sėkmingai triūsė iki 
1940 metų sovietų okupacijos. Rusų valdžios buvo ištrem-
ta į Sibirą, ten kentė penkerius metus. Grįžusiai į Lietuvą 
I. oškinaitei nebuvo leista gyventi Vilniuje ir Kaune. Buvo 
registruota Naujojoje Vilnioje, bet vis vien nelegaliai pagy-
vendavo ir Vilniuje. Pagaliau gavusi darbo Lietuvos kino 
studijoje, ilgą laiką dirbo kalbos konsultante.

Rašytojas Kazys Inčiūra (1906–1974) baigė Panevėžio 
gimnaziją, 1930 metais – Vytauto Didžiojo universiteto 
diplomuotas lietuvių kalbos ir literatūros specialistas, 
taip pat baigęs Valstybės teatro vaidybos studiją.

1934 metais buvo priimtas Valstybės radiofono pra-
nešėju Kaune, nuo 1939 metų dirbo Vilniuje. Kazys In-
čiūra – ryškiausia Lietuvos nacionalinio radijo žvaigždė: 
Kauno radiofono protas ir sąžinė.

„Ilgamečiu radijo pranešėju dirbo poetas Kazys In-
čiūra. Jeigu kalbama apie kino žvaigždes, tai jį visai teisė-
tai būtų galima pavadinti mūsų „radijo žvaigžde“. Tiek 
savo išorine išvaizda, tiek artistinėmis ir vokalinėmis 
savybėmis jis buvo gimęs radijo pranešėju. Sudėtingiau-
siose situacijose sugebėdavo puikiai orientuotis, palai-
kyti kontaktą su radijo klausytojais, K. Inčiūra būdavo 
siunčiamas vesti pačių nuobodžiausių laidų, „sunkiųjų“ 
transliacijų. Bet ir tokiais atvejais jis surasdavo raktą į 
klausytojų širdis. Jam nepritrūkdavo vaizdingo žodžio, 
taiklios frazės. Tuščias vietas išradingas pranešėjas už-
pildydavo improvizuodamas, su artisto talentu skaity-
damas eilėraščius. Ir niekad K. Inčiūra nesiguosdavo, ne-
sakydavo, jog esąs išvargęs. Savo gera nuotaika, maloniu 
šypsniu jis išjudindavo ir kitus bendradarbius.“6

Irena oškinaitė
Kazys Inčiūra
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K. Inčiūra yra sukūręs nemažai radijo pjesių (moti-
nos keliais, naujakuriai), misterijų (kalėdų angelas, velykų 
svetys, vėlinių keleivis, erškėčių vainikas, Laiškas iš dangaus), 
montažų. Atskirai minėtina Joninių papročių insceniza-
cija nemunas teka (Vilniaus filharmonijos liaudies meno 
ansambliui, 1942 m.).

1944–1951 m. vaidino Vaidilos ir Vilniaus dramos 
teatruose. Sovietų okupacinės valdžios buvo ištremtas į 
Sibirą. Grįžęs ilgą laiką buvo nutolęs nuo kūrybos. Tik 
po daugelio svyravimų įsitraukė į kūrybinį darbą naujais 
ideologiniais pagrindais, 1968 m. buvo priimtas į Rašyto-
jų sąjungą. Mirė 1974 m. lapkričio 30 d. Vilniuje.

Alfonsas Vabalas (1909–1948) gimė Kybartuose gele-
žinkelininko šeimoje. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam 
karui Vabalų šeima atvyko į Vilnių, tačiau 1916 metais 
teko pasitraukti į Rusijos gilumą. 1918 metais A. Vaba-
las su tėvais grįžo į Lietuvą ir apsigyveno pas tėvo se-
serį Eleną Prienuose. 1928 metais baigęs Prienų Žiburio 
gimnaziją, įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Teisės 
fakultetą. Verčiamas materialinių nepriteklių, ieškojosi 
tarnybos.

1928 m. lapkričio 1 d. Alfonsas Vabalas priimamas 
dirbti į Valstybės radiofoną antruoju pranešėju drauge 

su P. Babicku. Gimnazijos laikais dirbusiam Prienų ban-
kelyje buhalteriu, A. Vabalui pavedama kartu tvarkyti 
Valstybės radiofono buhalteriją.

1934 metais baigęs universitetą A.Vabalas išvyksta 
atostogauti į Paryžių pas žmoną Vandą Žemaitytę-Va-
balienę, kuri, baigusi Vytauto Didžiojo universiteto hu-
manitarinius ir ekonomikos mokslus, 1933 metais buvo 
Užsienio reikalų ministerijos išsiųsta dirbti Lietuvos pa-
siuntinybėje. Įstojęs į Sorbonos universiteto doktorantū-
rą, 1939 m. gruodžio 6 d. A. Vabalas apgynė teisės dak-
taro disertaciją.

V. Krėvės-Mickevičiaus ir Teisingumo liaudies komi-
saro P. Pakarklio pakviestas dirbti „smetoninę diktatūrą 
nusimetusios Lietuvos naudai“ 1940-ųjų spalį A. Va-
balas su šeima atsidūrė Lietuvoje ir dirbo teisėsaugoje. 
1941 metais, užėjus vokiečiams, įsitraukia į antinacinį 
judėjimą – vadovauja Tautos tarybos užsienio skyriui. 
Lietuvą antrąkart okupavus rusų kariuomenei, A. Vaba-
lu susidomėjo sovietų saugumas.

1945 m. A. Vabalas atsisakė Juridinių kursų direk-
toriaus pareigų Vilniuje ir perėjo į nelegalią veiklą Kau-
ne, vėliau pasitraukė į Tauro partizanų apygardos bazes. 
Buvo Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio 
Prezidiumo narys, partizanų karo lauko teismo pir-
mininkas. Parengė Tauro partizanų apygardos teisinius 
dokumentus, redagavo Laisvės žvalgą. Į užsienį pavyko 
perduoti Lietuvos pasipriešinimo prieš sovietų aneksiją 
dokumentus, kurių svarbiausią – memorandumą – para-
šė A. Vabalas.

1948 m. birželio 26 d. išduotas provokatoriaus žuvo 
Vaišvydavoje prie Kauno. Iki šiol nežinoma, kur ilsisi jo 
palaikai.

1 nieko nėra mielesnio kaip darbas Lietuvai. Broniaus Kviklio pokalbis su 
rašytoju Petru Babicku // Draugas, Nr. 294 (46), 1978 gruodžio 16.

2 Ten pat.
3 V. Nausėdas. mano dienos radijo tarnyboje. Radijo žurnalisto J. Gir-

dvainio 1976 m. birželio 23 d. pokalbis su rašytoju.
4 P. Radžiūnas. Lietuvos radijo technikos tobulinimo darbai. IV pašne-

kesys, 1976 m.
5 V. Nausėdas. mano dienos radijo tarnyboje. Radijo žurnalisto J. Gir-

dvainio 1976 m. birželio 23 d. pokalbis su rašytoju.
6 Ten pat.

Alfonsas Vabalas

Pirmasis radijo mikrofonas

Radijo studija Kaune
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Trečiojoje asmeninėje tekstilininkės Salvinijos Gied-
rimienės parodoje, surengtoje Lietuvos naciona-
liniame muziejuje, erdvioje Bažnytinio paveldo 

salėje, lankytojus pasitinka per pastaruosius dvidešimt 
penkerius metus sukurti dailininkės gobelenai, sukabin-
ti greta būsimo bažnytinių vertybių muziejaus ekspona-
tų – auksu spindinčių liturginių metalo dirbinių, mišio-
lų, medinių šventųjų skulptūrų. Ši netikėta giminystė 
intriguoja, tačiau neatrodo nepriimtina, nes religinės ir 
pasaulietinės tematikos tekstilininkės darbai skleidžia 
bendrą dvasingą ir pakilią aurą. Gal dėl to, kad S. Gied-
rimienės kūryba pasižymi ypatingu emocionalumu, jos 
darbai prasmingi, į gobelenus kartu su vilnos, šilko ir 
lino siūlais įausta daug širdies šilumos?

Eksponuoti kūrinius greta Katedros lobyno verty-
bių – menininkui didelė atsakomybė. Atlaikyti tokią 
rimtą kaimynystę įstengtų ne kiekviena kurianti indi-
vidualybė. Net ir dabartinėje margoje ir įvairialypėje 
dailės gyvenimo panoramoje ši Nacionalinio muziejaus 
paroda atrodo šiuolaikiška ir drąsi. Pripažintų istorinių 
ir kultūrinių vertybių pristatymo patirtį sukaupęs mu-
ziejus nepabūgo eksperimentuoti derindamas skirtingų 
epochų meno kūrinius. Šalia anoniminių XVIII a. meis-
trų drožinių ir garsių auksakalystės dirbtuvių kūrinių 
šiuolaikinė tekstilė atsiskleidžia nauja jausmine įtaiga. 
Šių dienų menininkės akimis pamatytose ir gobelenuo-
se įprasmintose Šventraščio istorijose daug bendra su 
praėjusių amžių šventųjų išgyvenimais. Skirtingų epo-
chų kūrinių eksponavimas greta – neretas moderniose 
dailės galerijose, kuriose temines parodas rengia me-
notyrininkai, į vienumą surenkantys darbus su bendra 
idėja. Iš tokių paminėtina 2007 metais vartų galerijoje 
Laimos Kreivytės surengta paroda 1907–2007: privatūs 
pokalbiai, skirta pirmosios lietuvių dailės parodos šim-
tmečiui, taip pat grupės dailėtyrininkių Lietuvos dailės 
muziejuje 2007-ųjų gruodį – 2008-ųjų balandį kuruota 
paroda Eksperimentas.

Tuo tarpu naujovės nėra įprastos tradicines vertybes 
propaguojančiam muziejui, ypač ten, kur eksponuoja-
mi sakraliniai darbai. Išskirtinė parodos aplinka, kuri 
iš pirmo žvilgsnio galėjo pasirodyti neparanki šiuolai-
kiniam menui, pareikalavo nemažai architektės Graži-
nos Pajarskaitės, užsibrėžusios ribotoje erdvėje atskleisti 
S. Giedrimienės kūrybos esmę, pastangų. Architektė ne-
išsigando skirtingų laikotarpių kūrinių priešpriešos – juk 
kulto aplinką visais laikais puošė įvairių epochų dailės 

kūriniai, kurių idėjiniam bendrumui netrukdė skirtinga 
kūrinių meninė vertė ir stilistika.

S. Giedrimienė – gerai Lietuvos dailės gyvenime žino-
ma ir deramą vietą jame užimanti dailininkė. Ji priklauso 
įvairiapusio talento tekstilininkų branduoliui, be kurio 
sunku įsivaizduoti lietuvių tekstilės raidą nuo aštuntojo 
dešimtmečio iki šių dienų. Salvinija perėjo visus inteli-
gentų šeimos atžalai įprastus pažinties su daile etapus – 
nuo mokslo M. K. Čiurlionio meno mokyklos iki studijų 
Lietuvos dailės institute. Dar ne taip seniai Taikomosios 
dailės muziejuje veikusioje nuolatinėje antrosios XX a. pu-
sės tekstilės ekspozicijoje buvo galima išvysti garsiausius 
jos devintojo dešimtmečio gobelenus Pralekiantis ekspresas 
(1980), kintantys motyvai (1982), Languotas audinys (1986), 
Juostuotas audinys (1987), atspindėjusius geriausia, ką dai-
lininkas galėjo pasisemti iš Lietuvos tekstilės mokyklos, 
grįstos su liaudies meno tradicija susipynusiomis istorinės 
tekstilės ir klasikinio modernizmo studijomis.

Stereotipams nepasidavusi ir savo požiūrį į pasaulį 
siekusi įtvirtinti dailininkė, prieš sukurdama šiuos dar-
bus patyrė produktyvų kūrybos periodą, pasižymėjusį 
intensyvia, ryškiomis emocijomis nuspalvinta raiška. Aš-
tuntą dešimtmetį jau buvo išsikristalizavę skiriamieji lie-
tuvių tekstilės mokyklos bruožai. Lygaus ar reljefinio pa-
viršiaus kilimuose idėja buvo atskleidžiama poetiškomis 
metaforomis, laikantis klasikinio modernizmo principų. 
Toks lietuvių tekstilės įvaizdis dailininkei susvyravo dar 
studijų metais išbandžius draustinus dalykus – ne tik 
dekoratyvią, bet ir iliuziškai traktuotą erdvę, dinamiškų 
vaizdų įtaigą. Per vasaros praktikas keliaudama po kai-
mus ir savo rankomis po siūlelį narstydama lietuviškus 
audinius, ji pamatė kitokią tradiciją. Ne tik blankias, bet 
ir ryškias audinių spalvas, ne tik tonų niuansais, bet ir 
kontrastais grįstus derinius.

Ieškojimų laikotarpis sutapo su tekstilės atsinauji-
nimo sąjūdžiu Vakarų Europoje. 1962 metais Lozanoje 
pradėjus rengti tarptautines tekstilės bienales, iki tol tik 
austos interjero puošmenos vaidmenį atlikę gobelenai 
tapo menininko eksperimentų objektu, paklususiu ben-
drų vėlyvojo modernizmo principų tėkmei. Į Lietuvą 
plūstelėjusios formos naujovės aštuntą dešimtmetį sura-
do palankią dirvą iš sąstingio besivaduojančiame audi-
mo mene. Šių atradimų fone keitėsi lietuvių tekstilininkų 
požiūris į kūrybą. Jie įsitikino, kad tekstilė gali būti ki-
tokia – ne tik orientuota į stereotipiškai suvoktą liaudies 
tradiciją, bet ir moderni, ryški, provokuojanti.

L i j a n a  š a t a v i č i ū t ė

Kas naujo dabartinėje 
lietuvių tekstilėje
Salvinijos Giedrimienės gobelenų paroda
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S. Giedrimienė savo kūrybos poziciją apibūdino 
kiek daugiau nei prieš dvejus dešimtmečius. „Motyvų 
specialiai nesirenku, – viename iš devinto dešimtmečio 
interviu teigė dailininkė, – jie, matyt, daugiau yra pa-
sąmonėje, užsifiksuoja kaip gyvenimo patirtis. Motyvai 
kristalizuojasi, pasipildo, vystosi audžiant, darbo proce-
se. Pavadinimas dažniausiai taip pat nenusako kūrinio 
esmės. Ir tekstilės kūrinio dydį diktuoja mintis, atliki-
mas, pritaikymas. Reikia įvairiausių gobelenų dydžių, 
motyvų, tačiau kiekvieną būtina skirtingai, savitai spręs-
ti. Konkrečiai vietai beveik niekada nekuriu, nes prie jos 
reikia prisitaikyti, o tai truputį riboja kūrybinę mintį.“1 
Šie žodžiai atskleidė kryptingai kuriančio, tvirtai tiks-
lo siekiančio ir kruopščiai kiekvienam kūriniui raiškos 
priemones atsijojančio menininko paveikslą. Dailininkės 
kūryboje nebuvo nieko atsitiktinio.

Perteikti dinamišką ir nuolat besikeičiantį pasaulį 
dailininkė galėjo kurdama judrumu ir ekspresija pasi-
žyminčias kompozicijas sporto tematika. Taip gobelenus 
užpildė į vieną kamuolį susipynusios futbolininkų, ledo 
ritulininkų, dviratininkų figūros (Ledo ritulys, 1974; sporti-
niai žaidimai, 1976; Dviratininkai, 1977; stadionas, 1978). Me-
nininkę traukė visa, kas juda, kinta, švyti. Į geometrinius 
segmentus padalintas žmonių figūras skrodė punktyrinės 
ir įstrižos linijos, gobelenai švytėjo ryškiomis spalvomis, 
dekoratyvių plokštumų ir subtiliai nušviesėjusių erdvių 
kontrastais. Nors anuomet sporto tematika buvo populiari 
daugelio lietuvių tekstilininkų kūryboje, S. Gied rimienės 
darbai pranoko juos savitumu, drąsa ir akivaizdžiais ta-
lento blyksniais: žvelgdamas į stebėdamas meno kūrinį 
nejauti visų jo tapsmo etapų – autoriaus įdėto triūso nuo 
idėjos brandinimo iki galutinio rezultato.

Dailininkė buvo aktyvi, kiekvienais metais dalyvau-
davo taikomosios dailės parodose, eksponuodama dido-
ko formato gobelenus, išsiskyrusius iš kitų efektingomis 
formomis, ryškiais spalvų deriniais, sąlygiška erdve. Už 
gobeleną Pralekiantis ekspresas ji pirmoji iš lietuvių pelnė 
tarptautinius laurus Socialistinių šalių taikomosios dailės 

kvadrienalėje (1982). Dailininkės gobelenai apdovanoti 
diplomais įvairiose parodose, o kintantys motyvai pelnė 
medalį 1982 m. Baltijos šalių taikomosios dailės trienalėje 
Taline. 1986 m. S. Giedrimienės kūryba įvertinta Lietuvos 
valstybine premija. Kartu su kitų lietuvių tekstilininkų – 
Juozo Balčikonio, Ramutės Jasudytės, Marijos Švažienės, 
Minos Babenskienės, Vlado Daujoto, Danutės Kvietke-
vičiūtės, Zinaidos Vogėlienės, Medardo Šimelio, Felikso 
Jakubausko – jos darbai sovietmečiu keliavo po pasaulio 
parodų sales, reprezentuodami Lietuvos dailę, bylodami, 
kad šiuolaikiški gobelenai, persmelkti lietuviškos pasau-
lėjautos ženklų, gali būti geriausi pavergtos, tačiau savo 
dvasia laisvos šalies kultūros ambasadoriai.

Ankstyvojoje S. Giedrimienės kūryboje atsiskleidė 
ne tik originalus požiūris į sporto ir gamtos tematiką, bet 
ir savitas lietuviškumo suvokimas. Tautiškumo sampra-
ta Lietuvoje nuo pokario laikotarpio buvo tapatinama su 
tematika ir išoriniais atributais – piešinio stilizacija, liau-
diška ornamentika, primityvumo tendencijomis. Aukš-
tesnis liaudiškos medžiagos interpretavimo lygmuo, prie 
kurio nemažai prisidėjo S. Giedrimienė, – jos mitologiza-
vimas prasidėjo devintą dešimtmetį. Tekstilininkės talen-
tas atsiskleidė prisilietus prie nacionalinės dailės lobyno. 
Koloritas ir stilizacijos pobūdis rodė sąsajas su lietuvių 
liaudies audiniais. Kaimo tekstilei būdingi intensyvūs 
spalvų deriniai, harmoningas linijų ritmas įkvėpdavo 
kūrinių vizijas.

Dailininkė plačiai taikė ir kitus antrosios XX a. pusės 
Vakarų Europos formos atradimus, suteikiančius darbui 
ekspresijos ir įtaigos: rinkosi netaisyklingus gobelenų for-
matus, palikdavo neįaustų siūlų pluoštų, jungiančių kelias 
vieno kūrinio plokštumas, formavo reljefą iš džiuto pluoš-
to, konstravo marionetes primenančias erdvines struktū-
ras (muzikinis ansamblis, 1978; sportininkai, 1979; Judėjimas, 
1980). Gobelenai buvo apčiuopiami, medžiagiški, šilti, jų 
reljefinių formų slinktys, netvarkingai nukarusios virvu-
tės ir pasišiaušę džiuto sluoksniai atrodė pabrėžtinai ma-
terialūs ir stiprino prasminę kūrinio įtaigą.
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Tačiau svarbiausi S. Giedrimienės kūrybos bruožai 
atsiskleidė ne novatoriškose kompozicijose, prisidėju-
siose prie lietuvių tekstilės modernėjimo, bet tobulinant 
vaizdą gobeleno plokštumoje, suteikiant idėjai atitinka-
mą plastinę išraišką. Pasižyminti tapytojos talentu ir ge-
rais piešėjos įgūdžiais tekstilininkė galėjo rinktis įvairias 
priemones, jai nereikėjo slėptis po stilizavimo ir supa-
prastinto piešinio priedanga. Tekstilininkės nevaržė ir 
interjero reikalavimai – sovietmečiu ji nekūrė pagal ar-
chitektų užsakymus.

Brandžiuoju laikotarpiu išsikristalizavusį S. Giedri-
mienės stilių galima apibūdinti kaip emociškai įtaigų 
dekoratyvių ir realistiškai traktuotų elementų darinį. 
Gobeleno visumą tvirtai sukabindavo geometrinių for-
mų karkasas – neono blyksniai (kintantys motyvai), „fach-
verko“ struktūros (neramios šviesos, 1986), horizontalių ir 
vertikalių linijų tinklas, pro kurį ryškėjo viduramžių ri-
terių siluetai (Juostuotas audinys) ar subtiliai šviesėjantys, 
tarsi perregimą šviesą skleidžiantys peizažo plotai (Lan-
guotas audinys). Vaikystės prisiminimuose Salvinija regi 
save gulinčią pievoje ir stebinčią danguje plaukiančius 
debesėlius, kurių formose įžvelgdavo kalnus, žirgus, pi-
lis... Būdavo taip lengva, gera, gražu. Prisiminimai nepa-
kluso laiko tėkmės logikai, jie iškildavo ir vėliau. Tą len-
gvumo įspūdį visados norėdavosi įausti gobelenuose.

Atkūrus nepriklausomybę Lietuvos menas išgyveno 
ne pačius geriausius laikus. Praėjo ne vieneri metai, kol 
baigėsi kultūros stagnacija ir įsibėgėjo natūralūs dailės 
procesai. Tekstile besidominčiai visuomenei dešimtą de-
šimtmetį ne kartą kilo klausimas, ką dabar kuria S. Gied-
rimienė. o ji susikaupusi, atitolusi nuo dailės gyvenimo 
šurmulio, gyveno įprastu kūrybos ritmu – jaukioje stu-
dijoje Vilniaus Šilo gatvelėje audė religinės tematikos 
kūrinius, retkarčiais įsileisdama tik artimiausius žmones. 
Kūrė meną iš širdies, negalvodama apie kūrinių likimą 
ar gebėjimą gauti iš jų materialios naudos. Tarp dailinin-
kų jau sklido gandai apie Šv. Juozapo kunigų seminari-
jai išaustą kryžiaus kelio ciklą ir kitus religinės tematikos 

gobelenus, sugėrusius visą menininkės dėmesį. Studentų 
grupelės įsiprašydavo į Arkivyskupijos kuriją, norėda-
mos bent akies krašteliu išvysti gobeleną su Aušros vartų 
madona, pasirodančia virš Vilniaus bokštų. 1998 metais 
Taikomosios dailės muziejuje surengtoje parodoje buvo 
galima pamatyti naujausius S. Giedrimienės gobelenus – 
vilties šviesą (1992), kryžių (1992), kelią (1993), Lietus nu-
plauna dulkes (1993), gailestingumo motiną (1994–1995).

Pasirinkimą lėmė ne viena priežastis – nuolatinės 
dieviškosios šviesos ir dvasingumo paieškos, asmeniniai 
išgyvenimai, artimųjų problemos, siekis kurti tai, prie ko 
linko širdis. „Esu įsitikinusi, – aiškino savo pasirinkimą 
dailininkė, – kad kuo aiškiau išgirsti ir atpažįsti savyje 
Dievo balsą, tuo labiau tampi savimi, nes kiekvienas esa-
me sukurtas kaip savitas, nepakartojamas kūrinys.“2

Dailininkė atsigręžė į tradicinę gobeleno paskirtį, 
kuri nuo pat jos užsimezgimo viduramžiais Vokietijoje 
buvo susijusi išimtinai su religine ir mitologine tematika. 
Kiti laikotarpiai (Renesansas, Barokas) iki Naujausiųjų 
laikų mažai ką pakeitė monumentalių, didelio formato, 
dažnai serijomis iki keliolikos vienetų kuriamų gobelenų 
kompozicijose. Į gobelenus besiskverbią pasaulietiniai 
siužetai dažniausiai būdavo skirti valdovams ir istorijos 
įvykiams aukštinti, svarbius asmenis traktuojant kaip 
mitologinius ir biblinius herojus. Tad kruopštaus ir ilgo 
darbo reikalaujanti audimo technika ištisus amžius tar-
navo sakralinei tematikai, svarbiems įvykiams ir esmi-
niams objektams įkūnyti.

Visais laikotarpiais religinis menas užėmė visuome-
nėje ypatingą vietą, jis buvo susijęs su senaisiais simbo-
liais, amžiais besiformavusia ikonografija, tradicijų tęs-
tinumu ir naujų kelių ieškojimu. Sovietiniu laikotarpiu 
religinė tema profesionaliojoje tekstilėje nebuvo plėtoja-
ma. Padėtis pasikeitė Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 
Bažnyčiai tapus vienu iš naujų (tegul ir nedažnų) užsa-
kovų. Statomiems arba tikintiesiems grąžintiems kulto 
pastatams prireikė naujos įrangos ir specialaus apipavi-
dalinimo – vitražų, altorinių paveikslų, Kryžiaus kelio 
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stočių, baldų, bažnytinių vėliavų, liturginių indų ir kitų 
meniškų reikmenų. Pirmąjį nepriklausomybės dešimt-
metį dailininkai Nijolė Vilutytė, Rimantas Sakalauskas, 
Stanislovas Kuzma, Ksenija Jaroševaitė, Vladas Urba-
navičius, Antanas Kmieliauskas sukūrė etapinių mo-
numentaliosios tapybos ir keramikos darbų, skulptūrų, 
vitražų. Daugiausia tekstilininkų kūrė kulto apeigoms 
skirtus drabužius, bažnytines vėliavas ir dekoratyvius 
liturginius reikmenis.

Tad S. Giedrimienei teko brandinti šiuolaikinėje lie-
tuvių tekstilėje tradicijų neturinčią sakralinę tematiką. 
Juk religinė dailė – specifinė kūrybos sritis, ji atsiriboja 
nuo atsitiktinių spalvų ir motyvų, tarnaujančių tik kom-
pozicijos harmonijai ir įtaigai. Kūrinyje turi būti iškart 
atpažįstamas Šventraščio siužetas ir svarbią semantinę 
prasmę reiškianti simbolika. Pirmuosius S. Giedrimie-
nės religinės tematikos gobelenus (Vilties šviesa, Kelias, 
Lietus nuplauna dulkes) vienijo sąlyginė erdvė, nuosaikios 
spalvos, poetiški įvaizdžiai ir metaforos. Tai buvo vidi-
nio susikaupimo, ramaus pokalbio menas, skleidžiantis 
šventenybės suvokimą. Kūriniuose buvo galima atpažin-
ti ankstyvojoje kūryboje atrastas tapybines priemones, 
tonų šviesėjimus iki balsvų plotų, aiškią kūrinio struktū-
rą su plokštumos skaidymu į pavienius plotus.

Atsirado ir naujovių. Pirmiausia smulkesnis audi-
mas, patvirtinantis dailininkės žodžius apie kiekvienam 
kūriniui parenkamą tam tikrą formatą, audimo tankį, 
vaizdų pobūdį. Konkretūs Šventraščio motyvai ir siu-
žetai skatino ir tikroviškesnes raiškos priemonės, deri-
namas su vaizdų simbolika. „Beausdama Gailestingumo 
motiną pajutau, kad būtinai turiu nuausti kryžiaus kelią, – 
prisimena dailininkė. – Ir ta mintis man nedavė ramybės. 
Kad tai padaryčiau, išėjau iš darbo (tada buvau Dailės 
akademijos dėstytoja). Pagalvojau, kad studentėms gal 
būsiu naudingesnė ausdama. Gobeleną kryžiaus kelias 
audžiau ketverius metus. Tiek laiko mąsčiau ir apie ėjimą 
tuo keliu, Jo ir kažkuria prasme mūsų. Audžiau diena iš 
dienos. Be jokių atostogų. Kasryt penktą keldavausi, kad 
šviesoje geriau matyčiau spalvas.“3

Lietuvos nacionaliniame muziejuje surengta trečioji 
asmeninė S. Giedrimienės paroda reikšminga ir tuo, kad 
čia pirmą kartą pristatytas iš Vilniaus Šv. Juozapo kunigų 
seminarijos koplyčios atgabentas keturiolikos gobelenų 
ciklas kryžiaus kelias (1996–1999). Gerai žinodamas tradi-
cines Kryžiaus kelio stotis – išplėtoto siužeto paveikslus 
arba reljefus, paprastai sukabintus abipus bažnyčios sie-
nų, ne vienas žiūrovas iš anksto degė smalsumu sužino-
ti, kokį Kryžiaus kelio vaizdinį pasitelkė dailininkė? o 
ji kūrė išgyvendama kančios istoriją – šiltai, asmeniškai, 
kaip Kūrėjui ir kiekvienam mirtingajam skirtą dramą. 
Skirtingo dydžio gobelenus ji sukomponavo vieną greta 
kito į laužyto silueto trūkinėjančią horizontalę, prime-
nančią ant žemės nuverstą kryžių. Nepasiduodama ilius-
tratyvumui dailininkė susitelkė į iškalbingas simbolines 
detales. Sumanymą atitiko taupios meninės priemonės, 
neįmantri kompozicija, su kiekvienoje stotyje kartojamu 
kryžiumi ar kitu kančios motyvu – erškėčių vainiku, Ve-
ronikos drobule, Kristaus drabužiu, Pieta.

kryžiaus kelyje stiprėjo išraiškos tragizmas, tapęs 
dar įtaigesnis paskutiniuose, pirmą kartą viešumoje ro-
domuose kūriniuose. Liepsnõs, kaip Šventosios Dvasios 
ugnies, atspindys įaustas ryškiai raudono kolorito go-

belene Liepsnojantis krūmas (2004). Degantis, bet nesu-
degantis krūmas krikščioniškoje ikonografijoje laikomas 
dvasinės ugnies apraiška, dieviškosios ir žmogiškosios 
esmės sąjunga. išėjimo knygoje pasakojama ir apie Mozei 
prie Sinajaus kalno degančio krūmo ugnyje pasirodžiusį 
Jahvę. Dailininkė dvasios liepsną įsivaizdavo kaip visa 
apimantį raudonį, užliejantį vertikalaus gobeleno foną, 
kuriame vaizduojami ugnies liežuvių apimti pabiri vai-
kiškų piešinių motyvai – žmogeliukai, nameliai, augalai, 
išausti supaprastinto pavidalo, linijine vaikų piešinių 
maniera. Jie simbolizuoja mus – bejėgius, naivius, patik-
lius, atsidavusius dieviškajai malonei.

Šiame darbe juntamas autorės siekis prabilti jai bū-
dinga užuominų, daugiaprasmių simbolių kalba. Purpu-
rinėje tunikoje (2005) tie simboliai – Kristaus esybę, jo val-
džią ir kančią įprasminantys ženklai: žuvis, alfa ir omega, 
erškėčių vainikas, visą foną užliejanti karališka purpuro 
spalva. Gobelene besiplaikstantis purpurinis audinys ku-
ria veržlią, dramatišką, įtampos kupiną visumą.

Dailininkės stilistikos raida nuo abstrakcijos kon-
kretesnio vaizdo linkme neatsitiktinė. Paskutiniam go-
belenui Šventoji šeima (2005–2008) reikėjo realistiškesnių 
priemonių, leidžiančių susitelkti į lengvai atpažįstamą 
Šventąją šeimą – gana vėlai susiformavusį krikščioniš-
kosios ikonografijos siužetą, įvairių laikotarpių dailėje 
pateikiamą skirtingai – nuo daugiafigūrės kompozicijos 
iki į tris figūras sutelkto vaizdo. Kiekvienas dailininkas 
renkasi tik jo mąstyseną atitinkančią temos traktuotę. 
Kryžiaus siluetą primenančio gobeleno plokštumoje tarsi 
laužo liepsnos apšviestos iš tamsos išnyra šv. Juozapo ir 
Marijos figūros su ką tik gimusiu Jėzumi. Nuo kūdikė-
lio sklinda viską aplinkui nutvieskianti dieviškoji šviesa, 
kurios intensyvumui perteikti dailininkė nepabijojo itin 
ryškių, aukso spindesį primenančių tonų. Spalvų kon-
trastas, sustiprėjęs devinto dešimtmečio gobelenuose, čia 
įgavo ekspresyviausią išraišką. gailestingumo motinoje ir 
Prisikėlime (2000–2002) kaip svarbi prasminė ir kompozi-
cinė priemonė buvo pasitelkti lotyniški įrašai. Šventosios 
šeimos fone sklando vaiko rašysena išrašyti Luko evange-
lijos žodžiai: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė 
jo mylimiems žmonėms!“ Su šiuo gobelenu, įprasminu-
siu Jėzaus gimimą, S. Giedrimienė, atrodo, išaudė visus 
svarbiausius Kristaus žemiškojo gyvenimo įvykius – jo 
gimimą, kančios ir prisikėlimo istoriją.

Kokias naujas tendencijas iliustruoja S. Giedrimie-
nės kūryba? Ji įrodo, kad naujausioje lietuvių tekstilė-
je kartu su vis labiau pastebimais postmodernistiniais 
ieškojimais egzistuoja ir nuosaikesnė pakraipa, tęsianti 
ankstesnių dešimtmečių lietuvių tekstilės tradicijas, su-
sitelkusias į harmonijos ir prasmės paieškas, pabrėžian-
čias dvasingumo svarbą mene. S. Giedrimienės religinė 
tekstilė remiasi pagrindiniu semantiniu sakralinės dailės 
principu – vaizdo ir motyvo simbolika, todėl visais po-
žiūriais atitinka šiuolaikiniam bažnytiniam menui kelia-
mus reikalavimus. Atsispyrusi nuo savo kūrybos prin-
cipų dailininkė parodė, kad galimas įvairus bažnytinis 
menas – ne tik tradicinis, bet ir modernus, reikalaujantis 
iš žiūrovų aktyvesnio meno kūrinio skaitymo.

1 R. Statkevičiūtė. salvinija giedrimienė // Dailė, kn. 26, 1986, p. 97.
2 einu. menininkai apie Dievą, maldą, klaidą, stebuklą, kryžių, pašaukimą, 

šventes, bibliją, šventumą. – Vilnius, 2001, p. 61.
3 Ten pat, p. 60.
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Malda akimis

Pavargau nežiūrėt į akis. Tirpsta laikas ir laša tarp pirštų,  
Sidabrinės sekundės mažais krištoliniais batukais 
Nutipena per kambarį. Tylos ir nemigos niršta,  
Plyšta popierius. Garsas įprasmina būtį.  
Žingsnis žingsnį pavydamas stena. Koridorių plotmės 
Išmatuotos žvilgsniu ir kvapu. Paskutiniojo tavo buvimo 
Atkarpom apmegzti kambariai. Regis, baigsiu užtrokšti 
Erdvėje, kur keistai susinarplioję dūzgia likimai 
Tarp tavęs ir manęs. Kai stebiu, nematai. Šiugžda knygos 
Ir per puslapį akys nusiveja pamestą raidę 
Tos ligos jau niekas turbūt neišgydys,  
Kur vadinasi ilgesiu. Grįžta sekundės. Jau kreivos,  
Jau suluošintos lipa į laikrodžius. Girgžda 
Neuždaromos durys. Aš tau visad buvau atrakinta.  
Jei pakeltum akis, pamatytum akimirksnį virpant 
Už Šekspyro ir Puškino. Nuveda liniją pirštai... 
Pažiūrėk. Vienąkart. Ir nustygs vienuma. Tarp eilučių 
Pasikorę poetų stabai garbins tikrąjį Dievą,  
Sulipdysim nykimą į vieną nedūžtančią būtį,  
Šiluma rudose akyse. Taip Adomas žiūrėjo į Ievą.

Urbanizmo išsimylėjimas

Išsimylėjau šį miestą, kur burba užmigdamas sniegas,  
Ir skrosdamas gatvę suklinka tamsoj autobusas.  
Kur bespalviai namai, kur likimas pavirsta į ego,  
Kur šampūno ir muilo kvapai, o vis vien sieloj turime 

blusų. 
 
Ir praeiviai žygiuoja laiku, nesuspėdami koja į taktą, 
Kažin kur, kas juos veda, juk seniai nebeliko net Dievo 
Butaforiniai kūnai, šešėliai ir slaptos 
Įrašytos šaligatvių kreivėm dejonės,  
 

Ir įrėminta sienom agonija, iškreiptas riksmas 
Pro žibintų šviesas įsibrauna į butą.  
Svetimi paistalai, numarinti žydėjimo blyksniai,  
Mėnesiena už lango pavirsta į murmančią upę.  
 
Nusivalkioję metai, savaitės, kai mokesčiais lyja.  
Bato spaudas plytelėj – savotiškas miesto inkliuzas. 
Tad primink, kaip juodžemiu kvepia, medžiu ar lelijom,  
Ten, kur neguli sotūs tavim tingūs didmiesčio šliužai.

Vakarai 

Tokie vakarai, kai nei piešt, nei rašyt nesinori. 
Ir tik svetimos nuodėmės užgula ausį. 
Šliaužia sutemos, srūva per mingantį orą, 
Varva tyliai ir netgi krypties nesiklausia,  

Kur surast tavo būtį, kaip užlieti krūtinę, 
Kuo sudirginti regą, lytėjimą, klausą. 
Nuo irklavimo rankos siaubingai sutino, 
Bet iš šios vienumos niekada neišplauksi 

Balto liūdesio laivėm. Niekada neišskrisi 
Septynsparniais auksiniais mylėjimo paukščiais. 
Savo Dievo laukais niekada neišbrisi, 
Išbarstytų maldų nesurinksi į saują. 

Čia tokie ilgesiai, kad nei būt, nei rašyt nesinori,  
Kada svetimos nuodėmės užgula ausį. 
Žengia sutemos – damos beprotiškai orios,
Šiugžda tamsios suknelės. Žemė virpa. Klausausi.

D o v i l ė  K u z m i n s K a i t ė

J u v e n e s  D u m  s u m u s
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Štai koks paradoksas ištiko poeziją: ji užgimė dar 
prieš atsirandant raštui kaip sakytinė praktika, ta-
čiau išradus spaudą ir didėjant raštingumui, virto 

grynai knygyne meno atšaka. Iki XX a. poezijos skaity-
mai apskritai nebeteko reikšmės, tapdami nebent šeimy-
nine pramoga ar bendraminčių pasidalinimu mėgsta-
mais tekstais. Keisčiausia, kad poezija ir toliau naudojo 
tuos pačius instrumentus, kurie pateisinami tik sakyti-
niame mene: pakartojimai, sąskambiai, metrinės siste-
mos, garsynas – jie padėdavo ypatingai deklamuoti, 
įsiminti tekstą bei kuo tiksliau jį atkurti (ir iki šiol nau-
dojami tam tikslui, pavyzdžiui, įsimenant skaičių π), ta-
čiau šie instrumentai mažai reikalingi tyliam eilėraščio 
skaitymui.

Poezijai persikėlus į knygas, pakito ir poeto vaid-
muo – jis nebesikreipė į žmones asmeniškai, nebelinks-
mino jų, tik pateikė spausdintus tekstus asmeniniam skai-
tymui. Nebeliko ir profesionalių poezijos atlikėjų: dainių, 
trubadūrų, menestrelių. Spausdinta knyga – prieinames-
nė priemonė – juos nukonkuravo. Viešas poezijos atliki-
mas išliko tik teatre – kaip eiliuotų pjesių pastatymai. 
Vienas kitas autorius sugebėjo išlaikyti dainuojamosios 
poezijos tradicijas (Robertas Burnsas), ir tiek.

Kita vertus, leidyba galėjo kokybiškai pakeisti poe-
ziją, bet pakeitė tik poezijos pateikimo būdą. Iliustracijos 
taip ir liko papildymas, bet ne imanentinė kūrinio dalis 
(su tokiomis išimtimis kaip Williamas Blake’as). Tipo-
grafiškai išdėstyti tekstą taip, kad jis įgautų papildomų 
prasmių, ilgą laiką buvo menkai įmanoma, o kai tapo 
įmanoma — šią galimybę poetai pražiopsojo. Taigi su-
siformavo poezijos kultūra, kur absoliuti vertybė buvo 
išspausdintas tekstas. Pasikėsinimas į spausdintą žodį 
buvo suvokiamas kaip poetinio kūrinio bejėgiškumo 
pripažinimas. Tačiau XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje 
situacija ėmė keistis.

Spaudos išradimas pakeitė poezijos fiksavimo ir pla-
tinimo būdą, o pastarųjų amžių išradimai atvėrė naujas 
galimybes. Įmanoma įrašyti ir perduoti garsą? Galima 
grįžti prie skaitinių praktikos! Įmanoma perduoti vaiz-
dą? Poeziją vėl galima viešai atlikti ir grąžinti jai vien-
tisumą! Galų gale menininkai naujų media įsigalėjimo 
procese turi ypatingą vaidmenį. Pasak Marshallo McLu-
hano, menininkas turi padėti išgyventi išraiškos kaitą 
atrasdamas naujų būdingų bruožų. Vadinasi, galima 
transformuoti poeziją net taip, kad gimtų nauja tarpdis-
ciplininė meno šaka.

Amžių sandūroje sparčiai besikeičiantys vaizduoja-
mieji menai, muzika irgi smarkiai paveikė poezijos rai-
dą. Kai kurie poetai pajuto, kad jų menas atsiliko nuo 
laiko, neišlaikė dailės ar muzikos užduoto tempo. Tai 

a i s t ė  m i š i n y t ė

audiovizualinė poezija

galiojo ir naujų media panaudojimo, ir naujų metodų ra-
dimo, ir drąsių idėjų įgyvendinimo atžvilgiu. Iki XX a. 
vidurio vis besiplečiančią prarają pastebėjo jau daugelis 
menininkų. Juo labiau kad ėmė vyrauti audiovizualinė 
kultūra, grynai tekstiniai kūriniai nebegalėjo sudominti 
tiek žmonių kaip anksčiau. Poezijos skaitytojais beliko 
patys poetai. Nenuostabu, kad mėgindami įveikti teks-
to ir publikos atotrūkį, siekdami išreikšti save naujo-
je aplinkoje, poetai išplėtė naudojamą instrumentarijų 
ir pradėjo eksperimentuoti papildydami poeziją kitų 
menų elementais.

Knyginės poezijos vyravimas visai nereiškė, kad vi-
sos spaudos galimybės jau išnaudotos. XX a. poetai ne tik 
atrado naujų teksto perdavimo galimybių, bet ir mėgino 
įvairiau panaudoti įprastą, spausdintinę mediją, perkel-
ti į ją vaizduojamųjų menų patirtis. Antrą dešimtme-
tį Blaise’as Sandraras sukūrė poemą-koliažą Proza apie 
transsibiro ekspresą ir mažąją Žaną Prancūzę, kurią specia-
liai iliustravo jo draugė Sonia Delaunay. Teksto ir iliustra-
cijų sumontavimas į vientisą kūrinį buvo naujas žingsnis 
poezijoje. Tokį metodą vėliau naudojo G. Apollinaire’as ir 
kiti menininkai. 1923 metais Karelas Teige net paskelbė 
manifestą tapyba ir poezija, kuriame ragino derinti šiuos 
du menus ir kurti paveikslėlių eilėraščius.

o kas gi yra paveikslėlių eilėraštis? Ieškant poezi-
jos ir vaizduojamojo meno jungties, vieni kūrėjai dėliojo 
vaizdus į poetines sekas, kiti – eilėraščius vertė paveiks-
lėliais. Taip gimė konkrečioji poezija, kurioje tipografinis 
žodžių išdėstymas yra toks pat svarbus eilėraščio suvoki-
mui kaip ir žodžių reikšmė, ritmika, rimas ir kt. Pats kon-
krečiosios poezijos terminas pasiūlytas šeštą dešimtmetį, 
tačiau toks metodas – užrašyti tekstą, kad žodžiai sufor-
muotų tam tikrą raštą – buvo žinomas jau gilioje senovė-
je. Net tipografijos galimybėmis besinaudojančių poetų 
pasitaikydavo ir iki XX amžiaus (George’as Herbertas 
XVII a., Lewisas Carrollas XIX a.). Tačiau visą šį laiką 
konkrečiosios poezijos užuomazgos ištirpdavo bendra-
me literatūros sraute, ir tik XX a., kai metodą pasigavo 
futuristai ir dadaistai, konkrečioji poezija tapo pastebi-
ma, įgijo reikšmės pačiai poezijos raidai. Anarchistinėms 
amžiaus pradžios avangardistų idėjoms puikiai tiko raiš-
kos formos, laužančios spaudoje nusistovėjusias taisyk-
les. Vėlesni konkrečiosios poezijos autoriai akcentavo 
atsakomybę raštui (žodžiui), kalbos nepastovumą. Tarp 
konkrečiosios poezijos autorių minimi ir Guillaume’as 
Apollinaire’as, ir Ezra Poundas.

Kartais konkrečioji poezija dar vadinama vizualiąja 
ar regimąja (visual poetry), bet šis terminas įgavo savaran-
kišką reikšmę. Vizualiojoje poezijoje teksto, paveikslėlių, 
simbolių išdėstymas yra itin svarbus tekstui suvokti. 
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Tekstas čia gali būti panaudotas grynai kaip vaizdinis 
elementas, pats kūrinys nuo teksto prasmės gali mažai 
priklausyti. Be to, vizualiojoje poezijoje naudojama daug 
netekstinės vaizdinės medžiagos.

Vizualiosios poezijos atsiradimas sietinas su Fluxus 
judėjimu ir intermedia. Iš tiesų tokie poezijos kūriniai at-
siduria tarp vaizduojamojo meno ir literatūros; jie gali 
būti laikomi tarpdisciplininiais. Tarpdisciplininiais kar-
tais tampa ir konkrečiosios poezijos tekstai, kai iš knygų 
persikelia į skulptūrą, architektūrą, dailę.

Nors knygos pavidalas keitėsi ir leido poetams ge-
riau išreikšti savo mintis, tokie, rodos, savo prigimtimi 
tinkamiausi spaudai metodai pradėti taikyti plačiau, vis 
dėlto knygų skaitytojų nenumaldomai mažėjo, o infor-
macijos perdavimo būdų – daugėjo. Noras sumažinti 
atstumą tarp poezijos ir jos recipientų, taip pat garso 
ir vaizdo įrašymo priemonių paplitimas paskatino ra-
šytojus atsigręžti į poezijos ištakas bei skaitymo balsu 
tradiciją. Ji susipynė su performanso menu, kad virs-
tų poetiniais performansais, sakytinio žodžio (spoken 
word) menu, skaitymo varžybomis (slam), garso poezija 
(sound poetry).

Poetinių performansų ištakų galima rasti XX a. pra-
džios dada judėjime, neįprastuose poezijos skaitymuose 
cabaret voltaire, kuriuose pasirodydavo Richardas Huel-
senbeckas, Tristanas Tzara ir kiti. Iš šių avangardistinių 
skaitymų gimė ne tik poetiniai performansai, bet ir garso 
poezija – unikalus XX a. išradimas, turintis mažai bendro 
su sakytinio meno tradicija. Garso poezijos kūrinys – tai 
poetinė ir muzikinė kompozicija, pagrįsta kalba, kurioje 
reikšminis aspektas yra fonetinis, o ne įprastas seman-
tinis ar sintaksinis. Tai – eilėraštis be žodžių, skirtas at-
likti gyvai.

Be dadaistų, prie garso poezijos atsiradimo prisidė-
jo ir futuristai. Filippo Tommaso Marinetti yra sukūręs 
garsų tekstą apie mūšį Tripolyje. Kitas garso poezijos 
pio nierius – nepriklausomas menininkas Kurtas Schwit-
tersas. Išgirdęs 1921 metais atliktą dadaisto Raoulo Haus-
manno fonetinę poemą fmsbwtazdu, jis susižavėjo garso 
poezijos galimybėmis. Pagrindinį savo garso poezijos 
kūrinį, visiškai abstrakčią Originalią sonatą (Ursonate), jis 
veikiau ne parašė, o techniškai sumontavo naudodama-
sis fonetine medžiaga ir kalbos dinamika. Beje, ši sonata 
nuo 1922 iki 1932 metų nebuvo išspausdinta ir išgirsti ją 
buvo galima tik per Schwitterso pasirodymus. Autorius 
sakė, kad sonatos reikia klausytis, o ne skaityti, taip vėl 
suteikdamas pirmenybę sakytinei kūrybai. Be to, atlikda-
mas sonatą, jis vis keisdavo ją ir tobulindavo.

Garso poezija vėlesniais laikais nebuvo itin popu-
liari, tačiau jos kūrėjų pasiekimus panaudojo ir bytnikai 
savo skaitymuose, ir sakytinio žodžio meno meistrai. 
Poetinio performanso raida be garso poezijos įdirbio 
apskritai sunkiai įsivaizduojama. Dada, garso poezija, 
vizualinis performanso menas, šešto dešimtmečio eks-
perimentai su garso įrašais, bytnikų renginiai, kai kartu 

skambėjo poezija ir džiazas – štai poetinio performan-
so ištakos. Galutinai jis susiformavo maždaug aštuntą 
dešimtmetį. Nors, pavyzdžiui, Johno Giorno poetinių 
sistemų dalyviai pačią tendenciją pagavo dar septinto 
dešimtmečio viduryje. Jie sukūrė grupes ir skaitydami 
savo tekstus gastroliuodavo taip, kaip tai darė rokenro-
lo muzikantai.

Trys pagrindinės poetinių performansų kryptys išsi-
skyrė irgi aštuntą dešimtmetį. Pirmoji, mums įprasčiau-
sia, – tai pačių autorių knygose spausdinamų eilėraščių 
skaitymai. Tokie skaitymai paplitę daugelyje Vakarų ša-
lių, jie būdingi poezijos festivaliams ir vakarams. Antroji 
kryptis – specialiai performansams parašytų eilėraščių 
skaitymas. Vis dėlto XX a. poezija kito, ir aiškiai atsisky-
rė knygoje gerai skaitomi tekstai ir tokie, kurie geriau 
skamba atliekami balsu. Tai nereiškia, kad performanso 
eilėraštis yra literatūriškai mažiau vertingas, kaip nuro-
do dalis kritikų. Tiesiog jame naudojamos kitos poetinės 
priemonės. Ir trečioji performansų kryptis – tai eilėraš-
čių kūrimas ekspromtu renginio metu, kaip kad darė 
Davidas Antinas. Poezijos performansuose, ypač dviejų 
pastarųjų krypčių, ryškus naujų metodų panaudojimas. 
Poetai (atlikėjai) sugebėjo paversti kūrinių atlikimą so-
cialiniu veiksmu, grąžinti poezijai bendravimo funkciją. 
Atlikėjo kontroliuojamame performanso vyksme svar-
bus vaidmuo visada tenka publikai.

Poetiniai performansai išpopuliarėjo devintą dešimt-
metį, jau atslūgus vizualinių performansų bangai. Ir 
ypač dėl savo komunikacinės funkcijos, kuri leido atras-
ti savo klausytojus ir nepriklausyti nuo knygų leidybos 
verslo. Taip, pavyzdžiui, susiformavo Velingtono under-
groundo poetų judėjimas Naujojoje Zelandijoje. Poetiniai 
performansai gali apimti ne tik skaitymą, bet ir šokį, 
teatrinio veiksmo elementus, muziką – tokio sudėtin-
gumo performansai jau sunkiai telpa į grynos poezijos 
rėmus ir nagrinėtini kaip tarpdisciplininiai menai. Tuo 
tarpu balsiam skaitymui taikoma kita sąvoka – sakytinio 
žodžio meno. Jam paprastai priskiriami tokie poetiniai 
performansai, kai poezija balsiai skaitoma (ne dainuoja-
ma) lydint muzikai, kuri akcentuoja tekstą bei skaitovą. 
Ši sakytinio žodžio meno atšaka, susijusi su poezija (va-
dinkime – sakytinė poezija), atgaivina dainių ir trubadū-
rų tradicijas. Šeštą ir septintą dešimtmeį sakytinė poezija 
buvo paplitusi tarp beat kartos rašytojų, tačiau nuslopus 
šiam literatūriniam judėjimui dingo ir susidomėjimas to-
kiu poezijos pateikimo būdu.

Dar kartą sakytinės poezijos populiarumas išaugo 
paskutinį XX a. dešimtmetį. Viena tokio atgimimo prie-
žasčių – poetinių varžybų atsiradimas. Komunikacinė 
poetinių performansų funkcija paskatino Marką Smithą 
sukurti naują performansų rūšį – improvizuotas skaitan-
čių poetų varžybas. „Atviro mikrofono“ formatas, kai bet 
kas gali perskaityti savo kūrinį socialiai aktualia tema, iš-
populiarino skaitymą balsu taip, kad juo susidomėjo net 
komerciniai televizijos kanalai. Deja, neilgam.
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Iš literatūrinės žiemos. Į sveikatą

Žvaigždžių geluonys vandeny
Ausų būgneliai sklidini
Katės murkimo

Naktis ilgesnė nei era
Tylos tarp T ir L nėra
Tyla užkimo

Ir oro liko nebedaug
Tad cigaretę išsitrauk
Kaip Kūčioms šiaudą

Žiemos žydėjimas kaip nuodas
Ant krūmo sniegeną užuodus
Tu nusi... čiaudėk

Karščiuojantis

Sergi mano angele sarge
Sergi

Liepsnojanti vaiko galva svyra ant mano peties
Ir padega rūbus
Ugnis tarsi kandys persimeta nuo išaugtų drabužėlių
Ant juodo šventinio rūbo
Dabar jau viską
Jau viską taip aiškiai
Regiu

Taip šviesu
Lyg saulė trupėtų it laužoma duona
Lyg po kaulelį byrėtų šventasis
Ir kristų
Iš Mikelandželo freskų
Į vyno taures

Sergi mano angele sarge
Sergi vis labiau

Su kiekviena tylos minute
Po gandrų kleketavimo

Su kiekviena padala
Prie kaktos skylančio lūpų
Termometro

Visa tai prieštarauja dėsniams:
Ugnis išorėje
Viduj vėjas ir dargana
Drebi tarsi kriaušė laukinė
Purtais

Ir krenta gražiai geltoni dantys
Po kojom
Nes kas gi tai daugiau jei ne ruduo

Nes kas gi tai daugiau jei ne tu

Nuo liepsnojančių Dievo motinos
Pirštų

Tyliai pridegs cigaretę
Mano mirties valandą

Šis bei tas apie žalingus įpročius

Senas radijo imtuvas retransliuoja retro žiemą
Kai ne duonos ne degtinės laukiam eilėje pūgos
Mano žodžiai tąkart buvo ne laiku ir ne į temą
Nes teisieji eina keliais barsto smėlį Palangos

Ir iš duonos stato rūmus blynais lopo kiaurą stogą
Iš žmogaus odos pasiūna sau batus ir kepures
Mano tėvas valdė vėjus taip ilgai kad net sublogo
Jis dabar aušina sriubą tarsi pūstų į bures

Kunkuliuoja katiliukas piešto židinio ugnelėj
Jei dabar šalia prisėstum pasišildytum rankas
Kartais sėdint šitaip tyliai pasigirsta lyg kas belstų
Ir iš seno įpratimo visada paklausiu –
                                                             Kas?

v a i n i u s  B a K a s
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„Bet gyventi nuosavam name, kai už lango platūs arimai, 
o toliau  – miškas, užvis geriausia“, – džiūgavo brangioji 
mano mamytė. Kiek patylėjusi entuziastingai skėsčioda-
ma rankomis, pridūrė: „Kraustomės, pagaliau krausto-
mės, turėsime savo namus!“ Man, tuomet penkiolikme-
tei miesto panelei, šis motinėlės apreiškimas buvo kaip 
perkūnas iš giedro dangaus. Įpratusi kiekvieną rytą pa-
busti nuo mašinų gausmo, net pašiurpau, pagalvojusi, 
kad visos parduotuvės, draugai, vaikštynės po miestą 
šiltais vakarais liks kažkur toli, aš turėsiu keltis į kažkokį 
kaimą, kur nė gyvos dvasios vakarais, gatvės be elektros, 
o netoliese dunksantis miškas tamsus ir nesvetingas. Ką 
jau kalbėti apie kino teatrus, parodas, klubus, pagaliau 
apie maximą, mieliausią susibūrimo vietą... 

Dar ilgai negalėjau atsitokėti. Iš esmės blaiviai nega-
lėjau mąstyti geras dvi savaites (tiek laiko mums buvo 
leista pagyventi bute). Dvi savaites nemalonių vaizdi-
nių apie naująjį namą buvo sunku tverti. Jau kitą rytą, 
besidžiaugiant arbatos puodeliu balkone, galvoje sukosi 
mintis apie baisų atskirumą nuo žmonių. Nors kaimynė, 
gyvenanti aukštu žemiau, niekada neleisdavo man klau-
syti garsios muzikos ir nesiklausydavo pati (na, tyliau, 
nei veikia mikrobangų krosnelė), o jauna šeima, laiptinės 
kaimynai iš dešinės, visada prašydavo prižiūrėti savo 
vaikelį, kol jie, nežinia kur ir nežinia ką, veikdavo. Per-
kreipta šypsena visada sutikdavau, tik su ta mintimi, kad 
gal paskutinį kartą. Dabar viso to staiga labai pagailo. 

Kraustymosi karštligė buvo tiesiog apsėdusi mano 
tėvus, jų nesustabdė netgi tai, kad už lango švito Vely-
kų savaitgalis. Gal jiems atrodė, kad pats Dievas palaiko 
tokį apsėdimą net šventadieniais? Tada mieliau būčiau 
ėjusi į bažnyčią nei draskiusi butą. Daiktus į dėžes, dė-
želes ir mašiną krovėme nuo pat ankstaus ryto. Keletą 
nedūžtančių indų tyčia išmečiau prie griežtosios bobutės 
durų (kad manęs nepamirštų). Supykusi, galbūt ir apsi-
džiaugusi, kad išsikraustau, veikiai apsižiūrėjusi griež-
toji kaimynė paslaugiai dėliojo tuos niekam nereikalin-
gus daiktus atgal į popierinę dėžę. Mandagiai atsisakiau 
pagalbos. Nešant paskutinius širdyje pasidarė apmaudu, 
sukilo sentimentai, kurių nemėgau viešinti: atgal į mano 
kambarį spruko vaikystės likučiai, prieš akis stojo kiemo 
draugai, patirti nuotykiai, slapti susitarimai, pavėluoti 
grįžimai į namus... Šilti vakarai, kai su draugais saulutei 
leisdavome užmigti vakaruose, tas pats kregždės lizdelis 
ant vieno iš balkonų, daug kartų mindžiotas gėlių dar-
želis kažkur už namo – viskas man primena šią vietą. 
Akyse tvenkėsi pykčio ir nuoskaudos ašaros. 

Jau po penkiolikos minučių kelio naujųjų namų link 
širdyje susitvenkęs piktas nerimas virto nevilties ir blo-
gų minčių audra. Galvoje pynėsi daug daugiau keiks-
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Žibintai

mažodžių, nei esu jų girdėjusi skersgatvyje prie Kranto 
kavinės. Čia, toliausiame kurorto taške, ant Nemuno 
skardžio įsikūrusi užeiga garsėjo smagiomis bernų muš-
tynėmis, kurios, beje, dar niekuomet nesibaigė tragiškai, 
ir galbūt dėl to šioje užeigoje niekad netrūko lankytojų. 
Tų žodžių pakartoti garsiai neįmanoma, ypač rašinyje, 
nes riebiais, rusiškais (ir ne tik) žodeliais neverta nioko-
ti gražios lietuvių kalbos, be to, liežuvis net neapsivers-
tų pasakyti garsiai tėvams girdint. Dar apspangusi nuo 
jausmų antplūdžio pamačiau savo naujuosius namus... 
Vargu ar tai, ką išvydau, iš viso galima pavadinti namais. 
Kažkokia didžiulė lūšna, pilna voratinklių, senovinių 
baldų ir visokių nereikalingų rakandų. Priekyje kėpso-
jo tikras pečius – senovinė krosnis, kokią esu mačiusi tik 
Rumšiškių muziejuje. Pamačius ją, iškilo kraupus vaizdi-
nys, kaip kiekvieną žiemos rytą tempiu į namus malkų 
krūvas ir metu į šią besotę gerklę, kad būtų bent kiek 
šilčiau, nes dabar iš tos gryčios tiesiog veržėsi kažkoks 
stingdantis dvokas. Mama mostelėjo ranka į dešinę, iš 
kur nedrąsiai spoksojo apsigandusi saulė, įkypai spin-
dulių pluoštu apglėbusi lango kraštą. Paprastai žmonės, 
išvydę savo kambarį, apsidžiaugia, planuoja, kokius bal-
dus pirks, kaip viską apstatys. Teko pasiguosti tik tuo, 
kad mano kambario langas, kitaip nei sesės, nėra išdauž-
tas. Dar labiau pasibaisėjau pamačiusi vonią: pakraščiais 
vorele rikiavęsi tarakonai, skubančios skruzdėlės ir kiti 
nuo šiol naminiai gyvūnėliai droviai išsislapstė kas sau. 
Jiems išsibėgiojus po kampus mano pyktį pakeitė baimė: 
jei nors vienas vabalas užropos ant manęs, tuojau pat, 
nors ir pėsčiomis, grįšiu atgal į butą Druskininkuose! 

Mama pradėjo raminti, kad suskilinėjusios plytelės, 
plyšiais išsišiepusios grindys, kaimiška krosnis ir vonios 
bei kriauklės nebuvimas yra laikini dalykai, bet tuomet 
nenorėjau nieko klausyti. Čiupau pavadėlį, užmoviau 
ant kaklo vieninteliam naujuoju būstu besidžiaugian-
čiam šuniukui ir pasileidau toliau nuo naujųjų namų 
ieškoti pirmo pasitaikiusio tako miške, kuris ošė čia pat 
už kiemo vartų. Kuo toliau nuo šių kambarių, langų be 
stiklų, išsižiojusios krosnies ir sienų netgi be apmušalų! 
Miškas, kurio anksčiau vengdavau, dabar atrodė kaip 
vienintelė vieta, kur galbūt galėsiu nusiraminti. Sekiau 
paskui Bučį, nemąstydama, kad galiu pasiklysti. Štai 
Nemunas, aplinkui pušynas, – lengviau atsikvėpiau, – 
pirmoji rami vieta, kuri, pajutau, gelbės nuo nepageidau-
jamos draugijos, o mano keturkojui bičiuliui bus tikras 
rojus. Bučis linksmai vizgino uodega, lakstė, šniukšti-
nėjo. Buvo ko: pakraščiais voliojosi plastikiniai buteliai, 
kėpsojo turbūt seniausiai išmestos eglaitės, nulaužytos 
berželių šakos puikavosi cigarečių pakeliais, pažeme vė-
jas pūsčiojo popierių ir kitokių likučių draiskanas. Einant 
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gilyn ošimas (nežinau, medžių ar Nemuno tėkmės) svai-
gino ir glostė ausis, kartkartėmis šapelio judesys privers-
damas budriau stebėti aplinką. Krūptelėjau nuo voverės 
staigaus šuolio – stryktelėjo nuo medžio, lyg čia būtų jai 
patiestas minkščiausias patalas. Ji žino – samanos. Neju-
čia spartinau žingsnį, nuėjau, matyt, tolokai, stabtelėjau 
apsidairyti. Ant kranto sėdėjo žmogysta, turbūt žvejojo. 
Netikėtai pakilo, padėjo meškerę ant žemės, staiga nu-
sišypsojo ir tarė:

– Sveika, aš Justas.
– Labas, – atšoviau ir nusisukau. 
Ant žvejotojo kojų puikavosi guminiai batai, kokius 

avėjo mano senelis dar praėjusiame amžiuje tik eidamas 
šerti gyvulių. Nutįsęs, apdriskęs megztinis, kelnės visai 
kaip rastos mano „naujajame“ name. Žvejys atrodė bai-
siai, drąsiai sulyginčiau su gatvės valkata. Negana to, 
cigaretė rankoje sugadino ir taip jau prastą pirmą įspū-
dį. Pamačiusi, kad kelio toliau nebėra, apsisukau ir rau-
donuodama turėjau klausti, kaip grįžti atgal ar bent jau 
kaip rasti kelią nuo Nemuno iki pamiškės, kur kėpsojo 
naujoji mūsų gryčia.

– Tu nevietinė? – nusijuokęs paklausė.
– Taip, aš nevietinė. 
Juk akivaizdu: buvau tvarkingai apsirengusi, o mano 

šunelis, kaip visada, dailiai sušukuotas.
Galiausiai teko prisėsti, nes naujasis pažįstamas nie-

kaip nesugebėjo išaiškinti man kelio atgal, užtat pasisiūlė 
palydėti iki namų: iš mano painių aiškinimų turbūt su-
prato, kad esu naujoji jo kaimynė. Apie šį bei tą šneku-
čiavomės, aš sugebėjau tik peikti savo naujuosius namus, 
vietovę, kurioje teks gyventi. Justas šypsojosi, keletą sy-
kių pavadino mane išlepinta miestiete. Kelios šmaikščios 
replikos atvėsino mano įkarštį, tuo tarpu naujasis pažįs-
tamas vis liaupsino kaimą: Nemunas, miškas, takai, pa-
krantė, žuvys, grybai, toliau ir klausyti nenorėjau. Tikras 
kaimietis, arba asilas, – kaip sako mano bičiulė iš miesto, 
na, negražu taip kalbėti (tik gyvūno atžvilgiu), tačiau tai 
geriausias epitetas apibūdinant kvailumą ir užsispyrimą: 
Justui, man regėjos, to netrūko. Savo ruožtu ir aš negai-
lėjau pagyrų miestui: prasitariau, kad dažnai lankausi 
klubuose ir kad ten esu mačiusi visko. Nė pati nežinau, 
kodėl kiek patylėjusi šiam nepažįstamajam pasakojau 
ten mačiusi muštynių, neištikimybės, flirto, daugiau ne-
švankybių, bet daugiausiai nepagarbos merginai, mo-
teriai. Pati nepastebėjau, kaip pradėjau pasakoti įvykį, 
visai neseniai sukrėtusi mano vertybių, moralės ir netgi 
principų pasaulį. Pažinojau jauną šeimą: tėtis, mama ir 
nė dvejų neturintis berniukas. Atrodytų, tobula šeima, 
tačiau užtenka alkoholio lašo, ir viskas, kas giliai slypi 
vyro širdyje, nusėdo ant jos kūno: įtarinėjimai dėl kitų 
atsispindi didžiulėje mėlynėje ant kairės rankos, spyris 
į pilvą turėjo reikšti, kad vyras šiąnakt ir dar ilgai neiš-
leis savo žmonos iš namų. Berniukas visai nekaltas, bet 
vis vien gavo mėlynę po akim – kad painiojosi tėvui po 
kojomis gindamas mamą. Vaikas spiegė nesavu balsu, 
kol atbėgo kaimynai. Svarbiausia, kad po kelių dienų, 
jai jau atsikrausčius pas mano draugės sesę, vyras ne tik 
neatsiprašė, bet skundėsi visiems dėl žmonos kvailumo, 
neatsakingumo, tariamų išdavysčių. Visos priešingos 
lyties atstovės jam atrodo didžiausios priešės ir pačios 

kaltos: „Reikia jus papurtyti, kad pagaliau atsikvošėtu-
mėt ir baigtumėt paistyti nesąmones apie alaus žalą ir 
kompiuterinių žaidimų nenaudą.“ Tokie žodžiai mane 
sukrėtė, smūgiai dar labiau, apie pagarbą net neverta 
pradėti šnekėt. Įsijautusi pasakojau, bet Justas staiga 
mane atšaldė: ,,Pati kalta. Moteris iš vyro gauna tiek, 
kiek pati yra verta.“ Likau apstulbinta. Prikandau lūpą 
ir neištariau nė žodžio. Purvini, apdriskę rūbai, auliniai 
batai atrodė menkniekis prieš tokią jo nuomonę ir nusi-
vylimą panelėmis. Staiga ėmė skambėti telefonas, manęs 
ieškojo mama. 

Grįžusi su pasidygėjimu nužvelgiau naują buveinę, 
sprukau į nuo šiol savo kambarį ir išjungiau telefoną, 
kuriame jau tirtėjo žinutės signalai.

Nuo šiol esu kaimietė. Nauji mano geriausi drau-
gai: voverė, gyvenanti kitapus penktos pušies į dešinę 
nuo Nemuno kranto, daugiabučio pastogėje įsitaisiusią 
kregždę pakeitė genys, o miesto valkatas atstojo didžiu-
lis, juodas kranklys, išgąsdinęs baisiu triukšmu. Netolie-
se gyveno Justas – „kaimo patriotas“. 

*  *  *
Tėvai, pagailėję manęs, sunkiai prisitaikančios prie nau-
jos aplinkos (beje, kokia čia aplinka, kai vyksta re-
montas – dreba visas namas, dabar jau vis labiau pa-
nėšėdamas į pašiūrę), nutarė, kad bent porą savaitėlių 
paatostogausiu pajūryje. Tai buvo į naudą ir man, ir tė-
vams – niekaip negalėjau susivaldyti neprikaišiojusi ma-
mai, kaip ji galėjo mane ištremti į tokią „skylę“! Manau, 
kad jai atostogų nuo manęs reikėjo dar labiau negu man 
nuo šitos gryčios. 

Ilgai lauktas kelionės rytas prasidėjo nekaip: išlipusi 
iš lovos vos neišsisukau kojos, gerdama arbatą pasprin-
gau, puodelis, iškritęs iš rankų, sudužo. Visai kaip mano 
jausmai ir nuotaika, rytas buvo žvarbus ir piktas. Skep-
tiškai žvalgiausi pro autobuso langą. Saulė šykštėjo spin-
dulių, debesys piktai raukėsi, nespėjau jų visų susekti, 
žiūrėjau į didžiulius ratus, kuriuos skrisdami paukščiai 
brėždavo tarsi skrydžio trajektorijas. 

Linguojantys ir pasvirę medžiai buvo tarsi pirmasis 
ženklas, kad jūra netoli. Po gero pusvalandžio žengiau 
plačia Basanavičiaus gatve – iki jūros vos kelios minutės 
kelio. Rusiškas „popsiukas“ dažnino Palangos gyvenimo 
ritmą, spūstis gatvėje, prekyvietės su įkyriais pardavėjais 
ir dar įkyresniais gatvės muzikantais neleido pamiršti 
savo buvimo vietos. 

Staiga prieš mane prasivėrė nuostabus vaizdas: žo-
džių trūksta apsakyti jausmams, užplūdusiems tą aki-
mirką. Horizonte šviečianti jūra užgniaužė kvapą, ir 
ilgam mano siela pakibo ore. Grožėjausi, tiesiog fiziškai 
jutau žuvėdrų laisvumą, tą akimirką bandžiau suvokti jų 
skraidymo trajektoriją ir brėžiamus ratus. Saulė jau buvo 
iškopusi iš horizonto visu savo grožiu: visus glostydama 
skatino šokti į vandenį ir džiaugtis jūros šėlionėmis..

 Netoliese sukosi porelė: karštais žvilgsniais ir pri-
silietimais jie kartu mėgavosi bangomis, atrodė kaip dvi 
nardančios žuvėdros. Reginys, vertas Panelės viršelio. 

Kita banga atplukdė juokingą nutikimą: besipliuške-
nant vandenyje, banga nuplėšė ir visai simbolišką pane-
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lės maudymuką. Šioji nelabai sutriko, ir kelias akimirkas 
vyrukai turėjo į ką paspoksoti, o pasipiktinusios mote-
rys mėtė šiurkščias pastabas dėl merginos nekuklumo. 
Aš leipau iš juoko. Smagu buvo stebėti besimurdančią 
panelę ir beviltiškas jos pastangas jūroje sugaudyti plau-
kiojančias aprangos dalis. 

Netikėtai žvilgsnį pritraukė kebabų pardavėjas. 
Vargšelis, visai nusiplūkęs rėkaudamas, siūlė šviežius, 
karštus mėsainius, žinoma, ir šalto alučio. Vaikinukas, 
pastebėjęs mane vienišą, tuoj prišoko ir mandagiai pasiū-
lė užkąsti. Įsitikinęs, kad pajūryje esu visiškai viena, pa-
sišovė palaikyti man kompaniją ir kvietė vakare susitikti. 
Sutikau – nuo jo sklido kažkoks džiaugsmas, nerūpestin-
gumas, o akyse šmėsčiojo jūros bangų atšvaitai. Apsalusi 
žiūrėjau į jūros glamonėjamą krantą, jau rezgiau susitiki-
mo detales, tik staiga pasigirdo jo žodžiai:

– Beje, gal galėtum paliudyti, kad vakar vakare bu-
vau su tavimi?

Dar nespėjus man atsakyti, naujasis pažįstamas pa-
sitikėjimo kupinu balsu pridūrė:

– Gal malonėtum savo adresiuką ir telefono nu-
merį? 

Mane perliejo pykčio banga. „Išgraužk, berneli, nesu 
tokia kvaiša, pasiieškok alibi kitur.“

Pavakarys buvo neapsakomai gražus: nerimstantis 
vėjas šiaušė bangas ir guldė jas ant kranto, tiesiai man 
po kojomis. Bangos tarytum skuba pirmyn, visai nenu-
jausdamos, kad jų gyvenimas trumpas, tik iki kranto ir 
tada – dužimas... Ir vis dėlto jos grumiasi, stumdosi, visai 
kaip maratone. Bangos dūžiu užsibaigia meilė, nelieka 
gyvybės arba ši atsiranda, lieka nuplauto smėlio smil-
telė, prieš tai stovėjusi didingos pilies pavidalu, dūžta 
puodelis... Šiuo mirksniu galima pajusti daug ką: jūros 
skonį, pasakos svarbą, meilę artimam, tėvynei, paga-
liau – šuniukui. 

„Nėra čia ko liūdėti, gyvenimas trumpas, laikinas.“
Po kelių dienų susiruošiau namo. Kitą ankstų rytą 

jau sėdėjau autobuse. Jūros bangose pasisėmusi optimiz-
mo ir stiprybės, nusprendžiau nebeterorizuoti mamos, 
pajutau, jog net pasiilgau... Susikroviau visas savo atos-
togas į krepšį ir mintimis jau buvau namuose.

Grįžusi nepažinau senosios gryčios: keliomis spal-
vomis šypsojosi mano kambario sienos, remonto darbai 
įgavo kitokį pavidalą. Per keletą mėnesių įsikūrėme. Vis 
dėlto labai trūko šurmulingos miesto draugijos. Jokia vo-
verė ar genys neatstoja man Evelinos, Akvilės, Pauliaus... 
Gera naujiena: ėmiau stebėti paukščių gyvenimo būdą. Į 
ką daugiau žiūrėti, juk nebeturiu balkono mieste, iš  ku-
rio visas miestas buvo kaip ant delno. Pasirodo, mano 
jau minėtas kranklys paleidžia savo dūdas visuomet, kai 
pamato, kad yra ką išgąsdinti. Būtų smalsu suprasti: jis 
pats girdi tuos savo garsus, o gal naudoja specialius ausų 
kištukus (jų reiktų ir man)? Pradėjau domėtis biologija 
(dar viena nuostabi naujiena).

*  *  *  
Visai po mano langais stypso du žibintai, ryškiai ap-
šviesdami autobusų stovėjimo aikštelę. Kai pučia smar-
kokas vėjas, jie švysčioja, o aiškiai plieskiant mėnuliui, 

trumpam priblėsta. Kas vakarą monotoniškai atlikdami 
savo pareigą, kaip man šiandien regėjosi, idiotiškai šie-
pėsi, tuo labai atitikdami mano nuotaiką... Nors buvo 
dar nevėlus vakaras, vos pakilęs virš pušų viršūnių, 
kvailai spoksodamas jiems antrino mėnulis, vikriai išni-
ręs iš už debesies – jis irgi atrodė įtartinai linksmas. Man 
kėlė šleikštų pyktį visi: įkyri žibintų šviesa, erzinantis 
mėnulio smalsumas, pagaliau vėjas, įsisukęs į šią drau-
giją kaip trečias nereikalingas, bet to visai nesuprantąs... 
Mintys gairino mano smegenis, ir štai žibintai įgavo kitą 
pavidalą: pirmasis atrodė išdidus, kiek kvailokas, gal dėl 
to, kad dėvėjo juokingą kepuraitę, buvo matyti, kad jis 
pastatytas neseniai, stovėjo vėjo nepajudinamas, lydė-
damas kiekvieną pravažiuojančią mašiną ar praeinantį 
žmogų. Antrasis, tiesą sakant, buvo panašesnis į antrąją 
gal dėl to, kad dėvėjo sijonuką, vaikigalių jau aprašinėtą. 
Stovėjo moteriškai, kiek palinkusi, drovi ir, akivaizdžiai 
patyrusi daug vargo, jeigu didžiules pūgas, audras, sti-
chines nelaimes ir pusę amžiaus galima pavadinti var-
gu. Močiutė man pasakojo, kad žibintai čionai stūkso 
seniausiai, bene penkiasdešimt metų, nuo tų laikų, kai 
iki šios vietos ėmė kursuoti autobusas į Druskininkus. 
Mintys galvoje toliau sarkastiškai vyniojo smegenis į tą 
patį kamuolį: ,,Nežinau, kas didesnė bausmė: kentėti 
dangaus išdaigas ar kęsti meilę, be abejo, ne savo. Ko-
dėl ji, dar visai snarglė mergiūkštė, už mane jaunesnė 
net dvejais metais, kasdien išdidžiai praeina, įsikibusi 
tam ilgšiui į parankę? Tuo tarpu aš dažniau kalbuosi 
su šiais nevykėliais žibintais ir žiūriu, kaip sakė vienas 
poetas, į „idiotišką mėnulio plikę“. Juk žibintai stovi 
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kaimo vidury, čia stoja pagrindiniai 
autobusai, čia renkasi daugiausiai 
žmonių. Prie porelės žibintų kaip 
penkta koja šuniui prisigretinu ir 
aš. Gyvenu tiesiai prieš sustojimą, 
taigi aš, kaip ir žibintai, gaudau 
gandus, rankioju paskalas, stebiu 
meilės peripetijas, naujas istorijas 
ir pabaigas. Iš tiesų tai vakarinės 
melodramos, tik lietuviškos, savos. 
Mano vaizduotė turi neapsakomą 
galią, gal todėl žibintai su manimi 
kartais net šnekasi.

Kartą vėlų vakarą šviečiant 
kvailai mėnesienai (nemėgstu sen-
timentų, aikčiojimų mėnesienoje, 
paslaptingų šešėlių žaismo ir taip 
toliau...) žibintų apšviestoje aikšte-
lėje pamačiau besiglaustančius jau-
nuolius. Gal tai meilė, bet aš nieko 
daugiau negaliu pasakyti, nes mačiau tik kažką pana-
šaus į glėbesčiavimąsi. Kažin ar jie elgtųsi taip pat, jei 
žinotų, kad yra stebimi? Visiškai nesigėdydami žibintai 
spoksojo toliau. Po kelių minučių atsisukusi pastebėjau 
pažįstamus veidus. Užplūdo minčių banga: kaip jiedu 
susipažino, kuri pusė leidžia save mylėti, kuri nori būti 
mylima, o gal meilės tarp jųdviejų nė lašo? Atvažiavus 
autobusui pamačiau ir jau galėjau įvardyti žmones. Tai 
Saulius ir Gabija. Ji stebėtinai graži mergiūkštė vaikiš-
ku veidu, giliom, didelėm, rudom akim ir tokiu mielu 
žvilgsniu, kad žiūrint į ją, nejučiomis darosi kažkaip 
smagiau, linksmiau ir jaukiau. Dabar prie jos aiškiai 
prisvilęs Saulius. Prieina, užkalbina, uždeda ranką ant 
klubų ir nebeatstoja... Sauliui apie dvidešimt metų, vai-
ruoja automobilį, o žvilgsnis, kurį ne sykį pasergėjau, 
kažkoks ciniškas, begėdiškai skvarbus (nenustebčiau, 
jei duoną užsidirba veždamas merginas užsienin). Vi-
sai galimas daiktas, kad gali pasigirti didele, išpuose-
lėta paliktų merginų kolekcija. Aptariamieji susipažino 
turbūt kokiuose kaimo šokiuose, juk žaviosios Gabijos 
mama niekur daugiau neleidžia, apie tai ne sykį ir ne du 
ji guodėsi man pati. Keista, jaunuoliai atrodė laukiantys 
autobuso, tačiau nelipo. Ką gi, smalsumas padarė savo: 
prasivėriau langą, kad girdėčiau, ką porelė šnabždasi. 
Deja, nieko naujo. Kvaili įkalbinėjimai važiuoti į jo būstą 
„pažiūrėti televizorių ar šiaip pasėdėti“ man kėlė juoką, 
tačiau Gabija, kaip mačiau iš jos povyzos, svaigo net nuo 
jo žodžių, žvilgsnių, prisilietimų. Ko gero, jaučiasi kaip 
serialo mergaitė, kai žemė susimaišo su dangum, vos 
svajonių princui apglėbus jos pečius. Matyt, žemė iš ti-
krųjų ėmė maišytis su dangumi, nes staiga pradėjo lyti. 
Greitai užvėrusi langą nuėjau prie kompiuterio. Manasis 
„riteris“ taip pat turėjo apsireikšti, bet kurgi – pasvajok 
ir praeis, Agne, – tariau sau, ir vaiko, negavusio saldai-
nio, žvilgsniu likau sėdėti ir laukti kokių nors žinių iš 
savo gerbėjo.

Vieną rytą pabudusi savo draugo kranklio pažadin-
ta (jis tyčia taip daro, erzina mane) ir pratraukusi užuo-
laidas pasveikinau žibintus. Jie stovėjo apniukę, kaip du 
pilki generolai, praradę kariauną. Skubėjau į miestą, nes 

tik pabudusi perskaičiau draugo žinutę: „Labas, mano 
meskute, kaip laikais, ka snd veiksi?“ Apsikeitėme dar 
keliomis banaliomis frazėmis, susitarėme, kad po poros 
valandų susitiksime prie Druskonio ežero. 

Pro langą pastebėjau, kad oras neapsakomai pui-
kus. Apsirengusi ir papusryčiavusi nuskubėjau laukan, 
į stotelę. Stebėjau žmones ir gamtą. Pravažiuojančiose 
mašinose keletas žinomų ,,bomželių“ krapštė nosis, ba-
rėsi, šnekėjosi, tarėsi... Kiti vangiai sėdėjo tylėdami. Užtat 
už lango drugeliai, gėlės, žolė, visi kiti gyvi organizmai 
džiaugėsi šviečiančios ir kviečiančios saulės spinduliais, 
gėrė karštą orą kartu su meile ir ramybe, aš irgi buvau 
tarp tų visų besidžiaugiančiųjų. Staiga pasirodė siluetas, 
pamačiau artėjant mergaitę. Kur jau ten mergaitę, mo-
teriškę su pilvu. Turėjęs apimti motinystės džiaugsmas, 
net nepradėjęs manyje daugintis, virto buku vėpsojimu. 
Juk tai Gabija. Būsimai mamytei – keturiolika, bet užtat 
tėveliui – jau per dvidešimt... Europos lėšomis remon-
tuojamu keliu vos greičiau nei sraigė, tempdama savo 
namelį, dardėjome miesto link. Bjaurybės kelio darbi-
ninkai nuiminėjo paukštelių inkilus, kaip jie drįsta ar-
dyti šeimas?! Įdomu, ar krankliai gyvena lizduose? Juk 
gyvenimui inkile jie per dideli.

Su Mantu susitikom, kaip visada, prie Druskonio. 
Gražiai sutvarkyta krantine vaikštinėjo pagyvenusios 
moterėlės, aplinkui sukinėjosi vaikai, turbūt jų anūkai, 
praėjo kelios jaunos mamos su vaikų vežimėliais. Gra-
žu, bet man čia nelabai jauku, nepalyginsi su miško vie-
ta, kur kiekvienas medis turi savo gyventojus, paukščiai 
skraido ir čiulba drąsiai (kai kurie per daug drąsiai), ten 
nepalyginamai ramiau. Manto siūlymą kur nors užeiti ir 
šįsyk atmečiau. Jis aiškiai buvo nusivylęs, bet sukandęs 
dantis sekė man iš paskos visur, kur pageidavau: pės-
čiųjų alėja senajame parke, kur dabar įsikūręs praban-
gus viešbutis, lenktu tilteliu prie Ratnyčėlės, kur tas pats 
Nemunas atplaukia nuo mano namų. Galiausiai po ilgo 
tylėjimo kažkaip kietai pasakė:

– Klausyk, meškute, nežinau, kaip čia bus... Mano 
mama labai serga, turėsiu eiti ją aplankyti, tad vargu ar 
greitai susitiksim... 
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Jau pradėdama įtarti klastą ir supykusi dėl „meš-
kos“, atgal pažėriau keletą epitetų, kurie labiau derėtų 
kokiam nors kitam primityviam žvėreliui (jam tiko).

Po gerą pusvalandį trukusio dialogo ir jis, ir aš su-
pratome, kad nieko vertas šis pašnekesys ir mūsų su-
sitikimai beprasmiai. Manasis „riteris“, kurį svajonėse 
regėjau drąsų, globėjišką ir žvelgiantį į mane su meile, 
šįkart tik bukai spoksojo. Mintyse pridėjau: „Kaip žibin-
tas, mėnuliui nusileidus.“ Vos kelioms dienoms praėjus, 
sužinojau, kad jis vedžiojasi kitą merginą. Po neilgo, bet 
karšto žodžių mūšio išsiskyrėme. Man ji panaši į zylę 
raiba papilve, lesa lašinius... o gal į putpelę? Meluoju, 
į vištą: maža, bet kudakuoja galingu, spiegiančiu balsu. 
Kaip Mantas, po manęs, elegantiškos panelės, tokią gali 
pakęsti? 

Ilgai nesigrauždama pamiršau ir Mantą, ir kitą po-
relę. Toliau džiaugiausi gyvenimu, gamta, šokoladu, 
paukščių stebėjimu, net begėdžiu krankliu. 

*  *  *
Vis dar bendradarbiavau su žibintais. Po kelių mėnesių, 
prisiklausę įvairių žmonių atneštų faktų, tarsi kokią di-
džiulę dėlionę, surikiavome tolesnę Gabijos ir Sauliaus 
gyvenimo istoriją. Jaunos poros vaikelis kentėjo nepri-
teklių, dėmesio stoką ir šilumos stygių. Jųdviejų tėvų 
manymu, geriausia bausmė prasikaltusiems bus išva-
rymas iš namų. Patys jaunavedžiai gyveno baisiai: be 
švelnumo, supratingumo, jausmų. Jų meilė galėjo būti 
sulyginama nebent su pavasarine žibute, tokia maža, tra-
pia, pasmerkta bet kuriuo metu, vis dar gresiant sniego 
griūčiai ar žibuokliautojų antplūdžiui, būti sunaikinta, 
sutrypta. Niekuo jiems negalėdama padėti, giniau šias 
mintis šalin. Kadangi kiekvienam sunku pripažinti savo 
dalį kaltės, viską suverčiau žibintams. Tai jie kalti, kad aš 
čia kiekvieną vakarą klausausi istorijų, o mintys veliasi į 
sunkų apmąstymų kamuolį. 

*  *  *
Retsykiais spoksodama į žibintus, matau du žmones, stu-
miančius vežimėlį. Prie vairo dažniausiai stovi Saulius, o 
įsikibusi į jo parankę, plaukia jo mylimoji. Tiesą sakant, 
Gabijos akyse ne sykį įskaičiau džiaugsmą, gali būti, kad 
ji laiminga. Tačiau jo akyse plieskė laisvės troškimas, gy-
venimo džiaugsmo trūkumas. 

Žinoma, matau ir Mantą su naująja drauge. Stebė-
tinai ilgai jiedu draugauja. Net pavydu, nors neturėtų 
taip būti. 

*  *  * 
Šiandien pagaliau prisėdau prie rašinio, kurį uždavė li-
teratūros mokytoja. Vėlavau visą savaitę. Užduotis man 
tada pasirodė besanti tiesiog neįveikiama. Formuluotė: 
,,Meile, kas tu esi?“ man sukėlė tikrą pykčio priepuolį. 
Lentoje užrašiusi šį sakinį, į kurį dar niekas nerado tiks-
laus atsakymo, mokytoja nusišypsojusi pridūrė: ,,Galbūt 

atsakymą rasite M. K. Čiurlionio knygoje Laiškai sofijai. 
Beje, gausite ir papildomą pažymį (už perskaitytą kny-
gą, kurią rekomenduoja mokytoja, pelnome dešimtu-
ką)“. Dar sykį kažkaip prašančiai nusišypsojo ir pridūrė: 
,,Jums, mergaitės, ir jums, vaikinai, ši knyga. Perskaityki-
te ją keletą sykių. Gal ji taps jūsų stalo knyga?“ Nudūriau 
žvilgsnį į suolą, iš klasės galo pasigirdo keletas ironiškų 
juokelių, o aš mintyse suskaičiavau pažymius ir pagal-
vojau: „Dešimtukas praverstų...“

 Verčiau knygos puslapius. Iš jų sklido šiluma ir neap-
sakomas, iki šiol nepatirtas gėris. Tikrai nesitikėjau tiek 
pagarbos moteriai, meilės. Niekada nepamiršiu tokių 
nuostabių epitetų ir mažybinių vardų, vardelių, sveiki-
nimų. Išsirašiau visus.

„Auksute, Mažule mano, Zose, mano vienintele Zosele, 
Siluetas, Motule mano ir vaikeli mieliausias, Zo vienintele 
mano, Zosyt, Tu šviesi Saulute mano, vienintele graži už-
tekanti, Zosele, auksine, šviesi, manoji, Motule mano, Ak 
tu mažyte, mažulyte mano, mažoji, Tu žvaigždute mano 
nuostabioji, mano Tu baltasis gvazdike, Zosele, Vieninte-
le, Vienturte, Šviesioji, Auksine, Stebuklingoji, Nuostabioji, 
Mieliausioji, Širdingoji mano, Ak Tu, Tu, Šviesusis Pone 
mano ir Broliuk mieliausias. Bičiuli mano Vieninteli, Tu esi 
Šviesioji mano, Tu mano stebuklingas Baltasis Paukšti, Tu 
Žydrasis Paukšti, Tu mažas Bambly, Zosele mano, Baltoji 
Laukų Gėlele mano, Nežinomų kraštų, Neliestų girių, Lai-
mės salų Karaliene, Ak Tu, kompozitore mano prigimtoji, 
Mergyte mažoji, mano, Mano Tu Dangaus rasa, Širdingoji 
mano, Zuliuk Vieninteli Mieliausias, Šviesioji mano, Mano, 
Mano Vienintele, mano gražioji, Stebuklingoji mano.“

Knyga perskaityta, rašinys parašytas. Kas pasikeis 
mano gyvenime? 

*  *  *
Žvilgtelėjau pro langą: nuostabus oras, stotelė, gyvenan-
ti nuolatinėje žmonių draugijoje, Justas. Taip, Justas. Jau 
beveik šešios, aš, kaip visada, vėluoju. Strimgalviais puo-
lu prie veidrodžio, akies krašteliu ieškau raktų, nuolati-
nio bilieto, pažymėjimo, rankinės. Galvojau apie viena: 
Justas moka žaisti biliardą, didžiausia gėda buvo prisipa-
žinti, kad aš, miesto panelė, to nemokėjau šitaip įspūdin-
gai kaip jis. Nemokėjau dar daug ko: vairuoti, keliauti su 
kuprine ant pečių, ilgai žiūrėti į Nemuno tėkmę vis nuo 
kito skardžio, miško garsų išklotinėje atpažinti tonus ir 
pustonius, žvejoti, grybauti, suklupti prie žemuogių lau-
kymėlės, gražiai svajoti, – paprasčiausiai būti gera. Tai 
Justas mane išmokė atskirti strazdą nuo kielės, žvirblį 
nuo gegutės. Jo dėka pradėjau domėtis biologija, gam-
ta. Buvimas kaimiete ne toks jau blogas dalykas, tik tas 
kranklys... Jis mane iki šiol siutina rytais prikeldamas. 

*  *  *

Vėjo įsiūbuotas, švystelėjo aukštesnysis žibintas. o gal-
būt mirktelėjo žemesniajam?..
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* * *

Violončelininkui Arvydui Griškevičiui, 
mano didžiai gerbiamam Mokytojui

 
Gal praeis šimtas Kalėdų,
Metų šimtas naujų,
Ir nei Jūs, ir nei aš
Nepakilsim
Šio ilgo žaidimo aikštelėj
Daugiau.
Ar pasiliks kas nors,
Nors kas nors
Ant šio kelio?
 
 Gal negęsta langai,
Senos sienos,
Įkalinusios
Jaunos lakštutės giesmę –
Dvoržako dainą:
Apie laisvę ir
Tobulą judesį,
Amžinai jaunas sielas ir
Mąstytojo liūdesį,
Kai žiedai keičia sniegą,
Sniegas žiedus,
O šalia – ta pati tuštuma.
 
Drugys nuo gėlės,
Nežinomos oro srovės
Pakylėtas, leidžias
Į svetimus sodus,
Kurie tampa vėlei,
Tarsi namai, artimi...
Priešaky – tūkstančiai rožių,
O žavesy neregėtas!
Kam man tie toliai
Ir dangūs melsvi,
Karšti lietūs,
Kai negali užmigt atmintis
Su gyvais dar vaizdais ir portretais...
 
Kur buvau tuomet aš,
Blaškomas paukštis,
Pabūgęs savo giesmės, kuria gyvenu,
Balsu tyruose laisvas esu.
Negirdi tu manęs.
Galbūt aš – tik vėsus šešėlis,

J u l i J a  m i n K a u s K a i t ė

Į nežinomą pusę
Traukiąs vakarėjant
Lanka.

Gal praeis šimtas metų
Ir nei Jūs, ir nei aš
Nebebūsim
Šio ilgo žaidimo aikštelėj ir
Ne ant mano,
Ne ant Jūsų jau rankų
Dainuos amžiumi kvepiantys medžiai.
Dainuos lakštutė
Dvoržako dainą:
Apie laisvę ir
Tobulą judesį,
Amžinai jaunas sielas ir
Mąstytojo liūdesį,
Kai žiedai keičia sniegą,
Sniegas žiedus,
O šalia – ta pati tuštuma. 

* * *

spalvota mergaite
ar kalti mano sapnai
tavajai dainai
apelsinmedžio žiedui
tarp šiaurės ledų ne vieta
aš stengiuosi būti
aš stengiuosi būti
žolelėm margom
vasaros pievoj
ir hipių plaukais kaspinuos
auksiniais apskritimais po šilko lietaus
pienių galvom 
pienių vynu
auksiniais taikos ženklais
ant žemės kaklo
o kakavmedžio medi juk tai
laikinai
o ryt poryt 
pilki pūkai tirps virš miesto
indiškų gatvių
spalvoto rudens
kuris  ten
nesikeičia
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* * *
niekas nepjauna žolės

vejoje priešais
tuščią verandą

rymo tyliai melsvi lubinai
parašyk man

trumputį laišką
manam medy ras

atilsį rytas
ir guolį pamišę

drugiai

* * *
aš viską moku sugerti

toks prisirpęs agrastas esu
saldus nuo subyrančių ašarų

smulkiais kapiliarais
mano vaismedžio krūme

dar vietos yra
regis amžiams paliksiu

toks žalias
net kėkštams rajūnams kartus

trečią dieną bėga amžių
lemtingais takeliais

rojalis
chorui verčiant vargus ir dieninę naštą

darbo žmonėms nuo pečių
mano auksinių viršelių knygutė

kas lapas pilna
atžymų

niekada nepaliausiu
tyru šauksmu

anapilin
būti

Juvenes Dum sumus

o ryt poryt
mes vėl ieškosime vietos
atogrąžų žali kolibriai
po palmių lapais – pasaka
miegą tušti lizdai
be pareigos ir  nerimo
klausysime noktiurno
kaip lengvai kvepią rytai
muskuso tyre
šviežiais pomidorais
tirpstančiais ryžiais
mįslių laukuose
ten ašaros šlerpsi po kojom
kai niekas neverkia
taip tyliai išmokom
šaukt į save
 
 spalvota mergaite
ateinu pas tave
kai naktys didžiai vienišos
užuomazgoj švintančio ryto
vėl ramiai užmiegu ir juokiuos
vandenynų krašte
ant mažytės
ribos 
 
gal saldaus šokoladinio pieno
spalvota mergaite
ar kalti mano sapnai
tavajai dainai
aš stengiuosi būti 
aš stengiuosi būti
kakavmedžio medis
šiandieną
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apysaka mikelis – paskutinis, svarbiausias Antano 
Ramono kūrinys, tiksliausiai atspindintis rašytojo 
vertybes. Joje daugiau autobiografinių detalių nei 

bet kuriame kitame darbe: pagrindinis veikėjas, praeiti-
mi besižavintis ir laikotarpio sistemai besipriešinantis ra-
šytojas, rašantis apie savo patyrimus, vertinantis gamtos 
grožį, nuoširdumą ir subtilumą. Autorius amžininkams 
teigė susapnavęs šią apysaką ir ją užrašęs, o kūrinio pa-
grindinio veikėjo nušvitimas taip pat ateina kaip sapnas, 
kurį užrašyti yra pagrindinis Mikelio tikslas. Jis visą laiką 
rašo, kad nepraleistų nieko, ką nori išsaugoti, perteikti. 
Taip autorius susitapatina su veikėju. Kartą A. Ramonas 
pasakė: „Mes visą gyvenimą rašome vieną knygą, tapo-
me vieną paveikslą ir nueiname... taip ir neparašę, taip ir 
nenutapę.“1 Į mikelį – rašytojas sudėjo viską, ką dar norėjo 
sudėti, ką norėjo suspėti pasakyti, tarsi nujausdamas artė-
jančią nelaimę (kūrinyje taip pat nuolat juntama mirties, 
išsiskyrimo grėsmė). 

Ši apysaka nepaprasta ne užslėptomis mintimis ar 
nepapasakotomis siužeto linijomis, o savo nuoširdumu, 
pasaulio suvokimu ir grakščiai perteikiamomis auto-
riaus vertybėmis. Tai bene vienas nuostabiausių kūrinių 
apie kūrybos esmę, apie kūrėjo gyvenimo prasmę, tikslą. 
Jame subtiliai atskleidžiama autoriaus patirtis. mikelyje 
nereikia ieškoti ko nors, kas nėra pasakyta, pakanka su-
prasti ir interpretuoti tai, kas yra pasakoma, ką veikėjas 
rodo savo gyvenimu, savo patirtimi, savo kančia.

Šiame kūrinyje nėra skubėjimo, nėra nuotykių. Visa, 
kas vyksta, – ieškojimas, rašymas, mirusios mergaitės su-
tikimas, sėdėjimas kartu vakarais, – yra gal ne sustojęs lai-
kas, tik lėtas įvykių judėjimas. Ši apysaka yra nenutrūks-
tanti savo vietos pasaulyje, kūrybinio nušvitimo paieška, 
bandymas kūryboje perteikti amžinąsias vertybes.

„Visą laiką ieškojo to aštraus gyvenimo pojūčio“ 
(144)2, – šitaip pradedamas kūrinys. Tiek mums autorius 
pasako apie veikėją – norintis patirti gyvenimą, jausti, ką 
reiškia būti iš tikrųjų gyvam, surasti gyvenimo prasmę. 
Pagrindinis veikėjas yra rašytojas, rašantis sau: „...nie-
kada nebus tokio skaitytojo, kuris skaitytų su tokiu pat 
širdies virpėjimu, nervų įtempimu, užsimiršimu, kaip jis 
rašė“. Užčiuopęs tą gyvenimo pojūtį, turi jį užrašyti, kad 
nepamestų, kad niekad nepamirštų ir galėtų perduoti pa-
sauliui. Jis – žmogus, klajojantis tarp fantazijos ir realybės, 
norintis ir galintis pajusti ir matyti tai, ką mato, jaučia 
kiti: „...norėjo jausti tai, ką jaučia lašas... juto, kaip tampa 
tuo valkata... matė pasaulį jo akimis“ (144). Jis ieško „to 
aštraus gyvenimo pojūčio“ įvairiais būdais: klajodamas 
po savo fantazijas, susiliedamas su realybe, kovodamas, 
kad atrastų savąjį suvokimą. Tai ir yra didžiausia apysa-
koje akcentuojama vertybė – sielos nušvitimas, kai žmogus 
patiria pasaulio prasmės ir grožio suvokimą. Veikėjas iš-
kelia probleminį klausimą: ar atsivėrus sielai, patyrus tą 
akimirką, kurioje „palaimos ir džiaugsmo bus tiek, kiek 

žmogus neturėtų, jei ir šimtus metų gyventų...“ (150), yra 
kas nors daugiau? Ar jo gyvenimas dar kada nors galės 
turėti grožio, prasmės, ar praėjus tai akimirkai visas jo vi-
dinis pasaulis netaps tuščias, o siela apakus, nes visa, kas 
liks, bus tik pelenų sauja, palyginti su tuo nušvitimu. Dėl 
to jis ir nori pasipriešinti laikui, aplinkai, kad nušvitusi 
šviesa neužgestų ir kas nors kitas jos neužgesintų.

Ir jis bėga nuo grįžtančios vizijos, nakties sapno, nepa-
tirto išgyvenimo, bėga nuo galimos šviesos, mano esąs dar 
nepasirengęs, dar negalįs užrašyti viso to: „...čia nespės, 
sutems“ (151). Čia pirmą kartą parodomi Aušros vartai – 
simbolinė vartų, pereinamosios erdvės tarp dviejų pa-
saulių, detalė. Mikelis pasiduoda tempiamas nerealaus 
pasaulio, ir vienintelė vieta, kur jis galėjo atitrūkti, vie-
nintelis jo išsigelbėjimas – į amžinybę žvelgiančios Ma-
donos akys. Jų natūralumas ir liūdnumas gali atitraukti 
jį nuo grėsmingai grįžtančio nesapnuoto sapno. Tai rodo 
pagrindinio veikėjo tikėjimą. Tikėjimą ne tik šventojo 
paveikslo galia, bet ir savo vizija, kūrybiniu nušvitimu 
ir kūrybos amžinybe. Vizijoje Mikelis sutinka prieš šim-
tmetį mirusią, bet nepasikeitusią merginą.

Sukuriamas vaizdas, kad laikas šiame kūrinyje ne-
svarbus, kad jis nejuda ir nedaro jokios įtakos veikėjų san-
tykiams, gyvenimui. Laikui nėra suteikiama niokojimo ir 
sendinimo galia, autorius tik sukuria istorinio laikotarpio, 
šiuo atveju neigiamo ir emociškai destruktyvaus, atspalvį, 
foną. Laikas gali sugraužti tik materialius daiktus, o tai, 
už ką čia kovojama, kas yra vertinama, nėra materialu, 
tad laikas tampa bejėgis. Veikėjai – jis ir mergina – nepasi-
duoda laiko tėkmei, nesugrąžinamam bėgimui pirmyn. Ji 
jau atsibusdama iš miego švininiame karste tarsi parodo, 
kad laikas nėra kliūtis jų buvimui kartu, kad galbūt net 
neegzistuoja. o mirtis tampa nebe tokiu visa užbaigian-
čiu dalyku. Tai mergina pasako ir kalbėdama apie savo 
motiną – „anksti išėjusią, ji taip ir pasakė – išėjusią, tarsi 
jinai būtų tikrai tik išėjusi, motiną“ (160). Mirtis tik sukuria 
nežinią, sieną tarp būties ir nebūties: „tas „nežinau“ brėžė 
neperžengiamą, nors ir nematomą ribą“ (160).

Pagrindinio veikėjo ir archeologo kasinėjimai sim-
bolizuoja kažko seno paieškas – žmonių gyvenimų, pa-
mirštų, bet amžinai likusių. Senoje koplyčioje Jis randa ją, 
prieš šimtmetį mirusią merginą – kūrybą, kuri vėl prisi-
kėlė naujam gyvenimui. Merginos išlikimas simbolizuoja 
kūrybos amžinumą – ji gal tik „šiek tiek pablyškus, tarsi 
kiek per ilgai miegojęs žmogus“ (157). Ji nėra tobula: „...ji 
nebuvo graži, bet kažkodėl itin miela ir sava“ (158), nes 
natūralumas turi turėti trūkumų, kad būtų žavus savo pa-
prastumu ir kartu išskirtinumu. Ir dėl jos paprastumo jis 
nepajuto jokios baimės, jokie susikurti prietarai jo nevei-
kė. Ji ir buvo tas jo ilgai lauktas sielos nušvitimas, tiesos ir 
vertybių suvokimas. Ji atsirado taip netikėtai ir natūraliai, 
kad jis nenudegė, jo siela neapako tą pačią akimirką, o juk 
to jis taip bijojo. Mergina savo patirtį, gyvenimą, vertybes 
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atskleidžia iš lėto, kad jis galėtų neskubėdamas ir nepra-
leisdamas tai užrašyti, išsaugoti, perduoti – juk tokios ver-
tybės nemiršta, o tik užmiega ir laukia pabudimo. Kurian-
čiam žmogui nereikia skubėti. Kūrimo procesas amžinas, 
kiekvienas savo knygą rašo visą gyvenimą.

Prisikėlusi bajoraitė tampa atgimusios kūrybos iš-
raiška, prisikėlusia senąja poezija. Norėdamas ją išsau-
goti, Mikelis priešinasi ne tik laikui apskritai, bet ir gyve-
namajam metui, sistemai, trukdančiai gyventi taip, kaip 
jis su bajoraite nori.

Jau pirmą kartą pamatęs mirusią merginą, Mikelis 
suvokia, jog nenustebtų, jeigu ji prisikeltų. Jam nereikia jo-
kių paaiškinimų, nereikia formalumų, viskas yra savaime 
suprantama. Jis nekamantinėja jos apie bažnyčią miške, jis 
nežino, kaip atsakyti į klausimą, kiek jai metų, ir jam tai 
buvo nesvarbu, kol nesusidūrė su sistema... Valdininkas, 
sistema, kuriai jis ir visi kiti tarnauja, parodomi visiškai 
priešingi, kupini absurdo ir neigiamumo: „Valdininkas... 
paliepė pakviesti pilietį N. N. ir įbedė nosį į piliečio N. N. 
pažymas, lapelius, pareiškimą, kelintąjį kartą tikrindamas, 
ar tikrai pilietis N. N. yra pilietis N. N., ar tikrai pilietis 
N. N. yra gimęs tokiais ir tokiais metais tokio ir tokio mė-
nesio tokią ir tokią dieną ten ir ten, ar tikrai pilietis N. N. 
gyvena...“ (171); viskas čia pažeidžiama („įsispraudęs į 
patį kampą viršininkas“) ir negyva („jo žodžiai buvo mi-
rusių žodžių šešėliai“). Tad Mikelis ir prisikėlusi bajoraitė 
atrodo ypatingi, išsiskiriantys iš aplinkinio pasaulio.

Tačiau, kad ir kaip Mikelis stengtųsi, kad ir kaip 
priešintųsi aplinkai, laikui, mirčiai, galų gale jis supran-
ta, kad yra bejėgis. Sistema jį žlugdo, naikina, bet jis 
drįsta gyventi, kurti pagal savo vertybes, būti kitoks nei 
nuvargę žmonės eilėse, kurie susiliejo į vieną neramią, 
irzlią dėmę, neturinčią nei lyties, nei amžiaus, nei indi-
vidualybės. Sistema, užrakindama herojų, atskirdama 
nuo merginos, gali atimti iš jo šviesą, gali atimti kūrybos 
laisvę, tačiau negali jo sunaikinti, negali sužlugdyti, nes 
kol jo atsiminimuose bajoraitė gyva, tol jo siela regės ir 
kvėpuos. Sistema norėjo jį riboti, norėjo bauginti, spausti, 
kad kupina bailumo apgintų savo niekingą egzistenciją, 
tačiau „jo neslėgė pasaulis šiapus grotų ir neviliojo, kaip 
daugelio, anas pasaulis už sienų“ (173). Jų pastangos jį 
graužti yra bergždžios, nes kūrėjas, net ir netekęs gali-
mybės atskleisti savo vertybių ir ieškojimų pasauliui, dar 
nėra praradęs vidinių vertybių ir galimybės atgimti.

Uždarytas beprotnamyje Mikelis vėl bando paneigti 
erdvės ir laiko buvimą: jam laikas atrodo tesąs prasima-
nymas, būdas bauginti kitus. Sistema uždaro jį, nes jis gali 
pasakyti kitiems, nes „supranta daugiau negu jie (bijantys 
žmonės – a. Ū.), mato tai, ko jie nemato ir matyti bijo“ 
(174). Tačiau niekas negali atimti jo vidinio pasaulio, ne-
gali atimti atsiminimų. Viską, ką galėjo prarasti, veikėjas 
jau prarado: „...žinojo, kad niekad jos nebepamatys, ži-
nojo, kad ją prisimins visada (175)“. Teliko paskutinis jo 
turtas – atsiminimas tos šviesos, vienintelio tikriausio da-
lyko, tos akimirkos, kurios taip laukė, kurią bijojo praleisti. 
Todėl puolė rašyti, trokšdamas įamžinti tą aštrų gyvenimo 
pojūtį, tą tobulo pasaulio viziją. Čia ir atsiveria visas auto-
riaus vaizduojamas kūrėjo tragizmas – noras visa išsaugo-
ti, užrašyti, kad niekada nepamirštų, kad galėtų perduoti 
kitiems, sumišęs su suvokimu, kad jau niekada nebegalės 
kurti, net perteikti to, ką patyrė, netekęs kūrybinės galios. 
Ir tai suvokus jį apima apatija.

Atsipeikėjęs tampa abejingas, nenori galvoti apie tai, 
ką rašė, veją mintį, jog tai buvo tik dar vienas netikras 
sapnas, kad viso to nebuvo. Tuštuma – vienintelis aki-
mirką degusios amžinosios šviesos palikimas. Jis nenori 
susitaikyti su mintimi, kad pasaulis ir liks toks, koks yra, 
kad jis yra bejėgis prieš daug už jį stipresnę jėgą, kad jis 
nieko nepakeis. 

Vėlyvo rudens vakaro paveiksle vaizduojamos ger-
vės, skrendančios į pietus, beprasmiškai kovojančios su 
ankstyva pūga, yra tarsi paralelė veikėjų kovos su sistema, 
laiku, erdve, su mirtimi. Jos žino, kad nepasieks tikslo, bet 
stengiasi iš paskutiniųjų. Trapi viltis, kad joms pavyks, 
kad jos pasieks savo šviesą, susilieja su slegiančia nevilti-
mi. Taip ir kūrėjas, susidūręs su stipresne stichija, bando 
kovoti už savo kūrybą, už jos svarbą keičiant pasaulį. Ta-
čiau pralaimėjęs nebegali tęsti kelionės pasirinktu keliu. 
Praradęs galimybę kurti, kūrėjas netenka savo esybės, 
savo gyvenimo prasmės. Kūrėjas kovoja už visą žmoniją, 
ant pečių neša laiko kryžių ir savo kūryboje užrašo amži-
nąsias vertybes, kad žmogus, apakęs nuo pasaulietiškumo 
spindesio ir amoralios erdvės, jų neužmirštų. Kūrėjas, tam 
paskyręs visas savo jėgas ir visą gyvenimą, kaip senųjų 
pagonių dievų dvasia keliauja per pasaulį, kol pavargsta, 
atsigula ir išnyksta iš atminties palikęs savo kūrybą neuž-
baigtą, netobulą, bet keičiančią pasaulį.

Antanas Ramonas apysakoje atskleidžia kūrėjo san-
tykį su kūryba, su aplinka ir laiku. Lašančio vandens ir 
pagonių dievų metafora atspindi nesibaigiantį kaitos ir 
judėjimo ciklą, kuriame kūrėjas – rašytojas, dailininkas, 
muzikantas, kalvis – yra vienas lašas, ištykštantis ir paže-
riantis savo kūrybą po dulkes. o pats kūrimo procesas – 
lašėjimas – yra amžinas, kurio nesustabdys joks laikas, 
jokia kenksminga erdvė, nes lašą visada pakeis kitas la-
šas, o „kūrėjo siela persikels į dar nepavargusį“ (179).

Supriešindamas du laikotarpius autorius pavaizduo-
ja idealų ir sergantį pasaulius. Viename žmogų formuoja 
geranoriška ir nuoširdi aplinka, o kitame, realiame, pa-
saulyje – baimė, užsisklendimas ir melas. Nebelieka nieko 
nuoširdaus, nieko tikro. Tokiame pasaulyje net klajoklis, 
Rudaminos dvasia, yra nepriimamas ir nemylimas, kupi-
nas neapykantos jį atstumiančiam pasauliui. Tokį pasaulį 
veikėjas nori pakeisti, nori sugrąžinti vertybes iš praėju-
sio, idealaus, laikotarpio. Prisikėlusi kūryba padeda jam 
suvokti save ir pamatyti gražų pasaulį, jo siekti ir skleisti 
„gerąją naujieną“ – kad nuoširdžių, paprastų, gerų žmo-
nių, kuriais galima tikėti ir pasitikėti, visada buvo ir bus, ir 
niekas – jokia sistema, jokia aplinka ar laikas – to niekada 
nesunaikins, neprivers sunaikinti žmoniškumo.

Apysakoje parodomas kūrėjo tragizmas, aukština-
mos amžinosios vertybes, kad žmogus, apakęs nuo pa-
saulietiško spindesio ir amoralios erdvės, jų neužmirštų. 
Kūrėjas tam paskiria visas savo jėgas ir gyvenimą. Kaip 
senųjų pagonių dievų dvasia jis keliauja per pasaulį, kol 
pavargsta, atsigula ir išnyksta iš atminties.

Pralaimėjęs kovą su stipresne jėga, veikėjas išnyks-
ta, tačiau krisdamas į bedugnę suvokia, kas yra kūryba, 
suvokia gyvenimo prasmę, vertybių amžinumą. Kūryba 
tęs savo būtį amžinam gyvenimo ir mirties cikle.

1 A. Ramonas. meno kalba neišverčiama // nemunas, 1992, Nr. 6, p. 9.
2 Čia ir toliau cituojama skliaustuose nurodant puslapį iš A. Ramono 

apsakymo mikelis knygoje ramybės kalva (7 meno dienos, Vilnius, 
1997).
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absurdas, tačiau, galima sakyti, viskas prasidėjo 
nuo paprasčiausių batų. 

Birželio pabaigoje pagaliau atgavusi laisvą 
galvą, nusprendžiau, jog vien Prozaco karta manęs šįkart 
neužganėdins. ėmiau aiškiai suvokti, jog šalia dvasinio 
tobulinimosi, deja, mano turginis apavas ir apdaras an-
trus metus iš eilės naštos tikrai nebeišlaikys. Be to, už-
kniso juodai, jog vasarą neturiu nė vienos draugės, nes 
Rita Palangoj tetos bare plauna lėkštes, Sima pardavinėja 
cukrinę vatą, o Agnė pusę dienos prižiūri apsiseilėjusius 
kaimynų vaikus tam, kad paskui nusipirktų ką nors ma-
dingo ar susitaupytų naujam mp3. 

Ir tada kaip tyčia ėmiau ir pamačiau vienoj firminėj 
parduotuvėj juos – juodi ilgaauliai, neįtikėtinai patogūs 
ir itališkai kokybiški. 

Vidurio savaitės nemokamo periodinio ...gido, kurį 
nuolat sukaišo į pašto dėžutes, kampe ryškiai apibrėžta 
skiltis bylojo, kad tai darbas jaunoms, ketinančioms gerai 
užsidirbti, geri arbatpinigiai, patogios sąlygos bandomajam 
laikotarpiui, o svarbiausia – neeilinė vieta: saulė, ežeras, kem-
pingas ir vasarnamiai, plius naujos intriguojančios pažintys. 
Kai pagaliau iškenčiau pokalbį su nelabai maloniu admi-
nistratoriumi ir mano ausį pasiekė paties direktoriaus 
balsas, be jokių pagražinimų išrėžiau, jog ieškau laikino 
darbo. 

Po poros dienų jau pradėjau krautis mantą. 

Į  pas i en Į

Mano kelionės pradžios taškas – plačiųjų lygumų 
Suvalkija, negailestingai gausybės geležinkelio linijų su-
raižytu veidu, patsai Lietuvos pasienis, nedidukė Ky-
bartų geležinkelio stotis. Iki tikrosios šio pasakojimo 
veiksmo vietos dar reikės nemažai nukeliauti. Tačiau 
vos iš Kybartų geležinkelio stoties pajudėjus lengvuoju 
automobiliu, sankryžoje stypsantis ženklas jau nurodo 
Vištyčio kryptį. 

Atsisveikinant su Kybartais belieka paskutinį kartą 
žvilgtelėt į jų kasdienę egzotiką – pavieniui ir būreliais 
besitrainiojančius įvairiausio plauko čigonus, ypač į akis 
krinta ilgi margi sijonai, odinės striukės ir neprausti juo-
do gymio veidai. Tuojau už miestelio – Kybartų akmen-
skaldė, dar pora minučių kelio – ir kaimelis Kybeikiai. 
Kelias gana smagiai vingiuotas, tačiau didesnių kalvo-
tumų dar nematyti, beveik ligi pat tikrosios Vištyčio oa-
zės. Dar šiek tiek – ir Matlaukis, už jo – staigus kilimas į 
kalvelę. o čia – vadinamoji kamčiatka. Taip ji vietinių pa-
vadinta dėl nenuspėjamiausių klimato pokyčių. Šaltuoju 
metu čia visuomet kur kas daugiau sniego, oro tempera-
tūra žemesnė nei kur kitur, pastebimai daugiau didesnių 
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ir mažesnių kalvelių, o kairėj teka Zanylos upė (vietiniai 
vaikai čia buvo pamėgę žaisti kontrabandininkus, t. y. 
plukdyti už 10 metrų stovinčiam savo draugui tuščius 
plastmasinius butelius, bet žaidimai baigėsi, kai vienas 
iš jų persišaldė ir gavo plaučių uždegimą). Tolimiausioji 
kamčiatkos riba šliejasi prie Girėnų, kur kas didesnio kai-
mo, kurio dešinėje jau driekiasi ilga Vištyčio pasienio už-
karda su apžvalgos bokšteliu. Tačiau čia dėmesio vertas 
ne vien jis. Prasidedanti pavištyčio zona labai išsiskiria 
skurdžia, smėlinga, itin primenančia pajūrio zoną, žeme, 
gerokai masyvesniu kalvotumu ir, be abejo, rieduliais. 
Tik spėk į juos dairytis! Laiko, galbūt vandens ir sniego 
per šimtus metų sustumdyti rieduliai kone kiekvienas 
turi savo istoriją. Kairėje, iki Vištyčio likus apie porai 
kilometrų, dunkso įžymusis Vištyčio akmuo, galim visi 
girtis, nufotografuotas tarp kitų didžiausių respublikos 
riedulių ir paskelbtas geografijos vadovėlyje IX klasei! o 
jame, tikėsi ar netikėsi – dramblota paties velnio įspaus-
ta pėda, apipinta legendomis ir vietinių senųjų pasako-
jimais. Dešinėje lieka apžėlę žvyro karjerai – didžiulės 
išgraužtos lovos. Jei vėl patikėsi legendomis – pačios 
tikriausios meškų išsėdėtos vietos!

Kelias juo toliau, tuo labiau vingiuotas. Ir jau visai 
nebetoli. Dar viena vingio kilpa, ir nuo kalnelio viršūnės 
atsiveria visa Vištyčio panorama.

Iš tiesų tai sunkiai net vietinių apibrėžiama teritori-
ja, ko gero, prasidedanti šviesiai violetinėmis čiobrelių 
pievomis. Aplinkinių kaimų moterėlės nuo pat ankstaus 
ryto, kai dar rasos laikosi pakibusios ant laibų vaistingų-
jų žolelių, jau klūpo vidury laukų ir knaibo jas, kad atė-
jus žiemai savo anūkus galėtų girdyti karšta arbata nuo 
kosulio arba surištus ryšelius vežti į Kybartų ar net Vil-
kaviškio turgų. Tų iš akies lygiai padalintų ryšelių, skru-
pulingai perrištų vilnoniu siūlu, kvapas skausmingai įsi-
graužęs į šiurkščius, surupusius tų moterų pirštus.

Kaip ant delno tame čiobrelių kvapo debesyje sken-
dintis ir Vištyčio miestelis. Priekyje – masyvi akmeninė 
tvora, už jos – galinga raudonų akmenų ir plytų bažnyčia. 
Miestelio centre – visur medinės rodyklės, rodančios ats-
tumus į žymesnes vietas. Tarp jų – Vištyčio Petro Kriau-
čiūno vidurinė mokykla, namai nameliukai ir pagaliau – 
vaiskus kaip paukščio akis ežeras. Sankryžoje medinė 
rodyklėlė nurodys: iki poilsiavietės dar apie 12 kilometrų. 
Toje pačioje sankryžoje tarp plačių pievų nuo neatmena-
mų laikų stovi alebastro baltumo Švč. Mergelės Marijos 
statula. Šalia jos nuolat pamerkiama gėlių. Man ta statula 
visada kelia neįprastą jausmą. Dieviškai baltas jos trapu-
mas įdaigina aiškią, tačiau nesuprantamą baimę. 

Ežerą su visomis kranto įlankomis iš visų pusių 
gausiai okupavusios pušys, netgi ten, kitapus, už sienos, 
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lygiai taip pat subūrusios neišskiriamą savo bendruome-
nę. Krantas akmenėtas. Vienur akmenys didesni, kitur 
mažesni, raudoni, slidūs, o kartais, kai neapsižiūrėjęs 
brendi giliau į vandenį, ant basos pėdos net paliekantys 
skaudžią žymę. Tiktai kiek dešiniau pakrantė tikrai pri-
mena Nidos kopų smėlį, todėl dažnas net kibirais jį iš čia 
gabenasi, veža jį prie savo daugiabučio, į vaikų žaidimų 
aikštelę, o paskui į jį dergia viso kvartalo šunys ir katės. 
o vakare, kai raudonas saulės burbulas ima skandintis 
ežere, kaip tik šioje vietoje galima nuolat stebėti, kaip še-
šiolikmečiai, atsiskyrę nuo draugų, ant šaltų girgždančių 
sūpynių tobulina prancūziško bučiavimosi įgūdžius. 

Dobilėlio poilsiavietėje gausu įvairaus vandens pra-
mogų inventoriaus. Čia tikras verslininkas Sigitas vos už 
kelis papildomus litukus itin paslaugiai aprodys visas 
medines valtis, dvivietes kanojas, vandens dviračius ir 
motociklus (Prašau čia, ne, tik po jūsų. kaip matot – tai nau-
jausias vandens motociklo modelis, tik prieš savaitę gavom iš 
vokietijos. galit užlipti, leiskit, aš jum padėsiu, pasižiūrėkit, ar 
patogiai jaučiatės, oi, tik taip nesėskit, palaukit, pagalvėlę pa-
duosiu). Tiesa, jis toks mandagus tik su moterimis, kai jo 
klientai vyrai, instruktažui užtenka trisdešimties sekun-
džių. Be Sigito, jau vien ko vertas vartų sargas Vladas, 
visą savaitę nesiskutęs, bet linksmas žmogelis, žavintis 
visus klientus savo nuoširdumu ir atvirumu (Žmonės, aš 
nieko blogo nenoriu pasakyt, bet geriau nepalikit  savo mašino-
se magių, nes naktį čia iš tokio kaimo Petras dažnai ateina, gali 
langas sudužt, ar dar kas, neduok Dieve, pasidarys). Kartą, 
švęsdamas kolegos gimtadienį, jis taip įsilinksmino, jog 
nusprendė pajuokauti ir informuoti žmones apie tą patį 
Petrą pakabindamas popieriaus skiautę skelbimų lentoje, 
kuri, deja, jau kitą rytą buvo paslaptingai dingusi. 

Dabar joje tvarkingai kaba tik šios vietovės žemėla-
pis ir gyvenamųjų patalpų aprašymas.

Įvairaus dydžio mediniai namukai žaliais stogais be 
jokios tvarkos išsibarstę pamiškėje labiausiai mėgstami 
pagyvenusių. Galbūt dėl to, jog, vos įėjęs į vidų, gali už-
uosti lininių lovos užtiesalų kvapą, ligi gyvenimo galo 
atmintyje įstrigusį kaip atsiminimą iš vaikystės atostogų 
pas močiutę kaime. o visi kiti, nenostalgiškieji, renkasi 
viešbutį. Pirmame jo aukšte yra sūkurinė vonia, pirtis, 
baseinas ir masažo kabinetas. Šis turi simpatišką jauną 
masažuotoją, pasižyminčią gebėjimu kalbėti dviem kal-
bom iš karto ir labai jau vertinančią savo išorinį grožį, 
ypač kai užsuka koks vyriškis (O, zachadite zachadite, pra-
šau persirengti čia už širmos, i tagda na kušetku požaluista. 
Labai graži den šiandien, ar ne? O tai šūdas blemba, gdie ja 
pamadu palažila). Moteriškasis Sigito variantas.

Viešbučio ir aplinkinių namelių patogumui šalimais 
veikia nemažas restoranas ir baras banguolė. Iš pirmo 
žvilgsnio labai patrauklaus statybinio projekto, gražiu 
tankiai pušelėmis apsodintu fasadu vidutinio dydžio 
užeiga. Iš įkaitusios ežero pakrantės šaltutėlio alaus su 
balta puta čia gali atbėgti per smėlį vienomis glaudė-
mis. o viešbučio gyventojams vos vienerias duris reikia 
praverti. Todėl čia sausakimša. Nenuostabu, jog verslas 
klesti. Laukia geri arbatpinigiai. Pirmyn. 

sK i epa i

Iš pat pradžių nieko, absoliučiai nieko nebūčiau 
galėjusi apie jį pasakyti. Laukiau jo taip, kaip laukiama 
eilėje prie skiepų. 

Pirmiausia pamačiau jo nugarą – o ji visai niekuo 
nesiskyrė nuo mano kaimyno iš pirmo aukšto, rimtai. 
Tiesą sakant, dėmesį labiau patraukė trumparankoviai 
rusvai languoti jo marškiniai ir juodas odinis diržas. Vir-
šutinės marškinių sagos buvo prasegtos, mačiau tamsiai 
įdegusią, plaukuotą krūtinę ir, velniai žino, keliolikos 
gramų auksinę grandinę ant kaklo. Savo meškine letena 
spausdamas ir kratydamas man dešinę, jis ant viršaus 
užplojo ir kairę. Šito veiksmo nesupratau, akimirką net 
pagalvojau, jog nori, kad pagirčiau įmantriai išgraviruo-
tą jo žiedą.

Nuo pat pradžių mintys dėl viršininko man neda-
vė ramybės: o jei išvis dirbti nepriims, o jei nemokės, jei 
kabinėsis... Bet visa tai tiesiog automatiškai išsitrynė iš 
atminties, kai pamačiau, kaip mandagiai brandaus am-
žiaus vyras elgiasi su savo darbuotojomis: ir duris atida-
ro, ir pirmas praleidžia, ir netgi stikline sulčių pavaišina. 
o kai prie viso šito prisidėjo raminantis aiškinimas, jog 
darbas, nors ir nelengvas, bet nėra neįmanomas, jei tik 
moki bendrauti ir esi greitos reakcijos, išvis pasijutau 
kaip pas draugę Palangoj, kai abidvi klube šaudydamos 
akimis laukdavom vaikinų dėmesio. Ir visiškai nesupra-
tau vieno: kodėl jį visos, stovinčios prie baro, puse lūpų 
vadino ANUo. Tokia neįprasta, netgi blankinanti, vien 
šykščiu įvardžiu išreikšta nominacija ganėtinai širdin-
gam žmogui! 

Kol jis lėtai aiškino, kur man pasidėti savo daiktus, 
kelintą pradedamas darbas, kaip elgtis su alkoholio par-
duoti prašančiais nepilnamečiais, mano pasąmonės už-
kaboriuose jau kunkuliavo vizijų lavinos. Įsivaizdavau, 
kaip prieinu prie kokių užsieniečių, nusišypsau, paduo-
du jiems meniu, nešu kepsnius, kavą, brendį, paklausiu 
gal dar ko nors norėsit, o jie, atsidėkodami už tokį gerą ap-
tarnavimą, nešykštėdami palieka man 20 Lt arbatos.

Po to nusivedė mane į kabinetą ir ėmė pasakoti apie 
laukiančio darbo ypatumus. Apskritai tai buvo pokalbis 
apie viską. Kalbėdamas jis visą laiką šypsojosi ir vaikš-
čiojo priešais mane pirmyn atgal,  lyg tarp kitko vis už-
duodamas kokį klausimėlį:

O čia pirmas tavo darbas? 
O kur ruošiesi stoti? 
aha, o žinai, kodėl vokietija pralaimėjo antrąjį pasau-

linį?
neįsižeisk, kad klausiu, bet reikia žinot: rūkai? 
O kaip tau tas paveikslas ant sienos?
kur, sakei, gyveni?
Kartais sustodavo, pažiūrėdavo pro langą į priešais 

esančią svečių registraciją, tada apsukdavo porą kartų 
savo kėdę ir pliurpdavo toliau. Vis demonstratyviai su-
plodamas rankom. Iš pradžių man netgi patiko tas jo 
plojimas. Kalba, kalba, pasakoja, pasakoja ir – tekšt. Vėl 
kalba, juokauja ir vėl kaip vaikas iš nevaldomo džiaugs-
mo – tekšt. Miela. o paskui kad prasidėjo pasakojimai 
apie Bavariją ir kalnus, kur jam tenka lankytis! Kokios 
ten padavėjos bakalėjose, reik pamatyt ir numirt iš pa-
vydo, mokytis iš jų, mokytis! Ar aš moku vokiškai, mat 
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pas jį čia dažnai būna draugų iš Vokietijos, verslo par-
tnerių ir šiaip svarbių asmenybių, reikia žinoti, kada prie 
jų prieiti, kada nusišypsoti ir pan. (nu čia ne tiek svarbu, 
išmoksi.) Aišku, išmoksiu! Kaip tik tada staigiai pro du-
ris įlėkė jo keturmetis anūkas ir išsproginęs akis parodė 
man liežuvį, bet jis tik pamosavo jam pirštu, negražu taip, 
tomuk, vai vai, pasisodino vaikiščią ant kelių ir padavė 
man rašiklį. 

 Kai rašiau prašymą, jis stebeilijo kažkur man į vir-
šugalvį. Nesupratau, ko ten ieško, todėl apsimečiau, jog 
nieko nepastebiu, nors iš tikrųjų toptelėjo, kad būsiu 
panaudojusi per daug plaukų lako, et. Popieriaus lapas 
po nosim aitriai kvepėjo brendžiu ir dar kažkuo, net ne-
žinau, tarytum citrininiais smilkalais. Jis padavė anūkui 
žaislinę mašiną, paskui atsisuko į mane – čia ir čia para-
šiukas, gerai.

 Viskas. Pastačiau tuščią pasiūlyto vandens stiklinę. 
Išėjau.

 Šefas kaip šefas.

praDeDu

Atsimerkiau lygiai 6.25. Buvo jau vasariškai šviesu. 
oficialiai darbas prasideda 8.00.

Mus apgyvendino dviese bendrabučio tipo kamba-
rėlyje su išblukusiomis geltonomis naktinėmis užuolai-
domis ant lango, dieninių išvis nebuvo. Mane ir tokią 
Jurgą. Pirmiausia man teko ją pažinti iš kvapo, ji visa ir 

jos rūbai buvo perkvipę rūkytais lašiniais ir naminėm 
dešrom, galėjo net nepasakot, ir taip būčiau galėjusi pa-
sakyt, iš kur atvyko. Aš pati turbūt jai buvau neatpažįsta-
mo kvapo – dvelkiau knygomis, turbūt niekuo kitkuo. 

Jurga, užsimetusi chalatą, jau sėdėjo prie stalo ir 
lakavosi kairės rankos nagus. Mirktelėjo, atseit labas ir 
pradėjo rengtis. Aš dar apsiverčiau ant nugaros ir įsi-
spoksojau į lubas. Prisiminiau – sapnavau vandenį, kai-
tinančią saulę, vėją ir šiltą smėlį po kojomis. Atrodė, jog 
jei dar taip pagulėsiu, pajusiu jūros kvapą ir karštį, kai 
suaktyvėjusi kraujo apytaka išmuša raudoniu. Prisimi-
niau – sėdėjau ir žiūrėjau sau į delną, kaip smėlis byra 
pro išskėstus pirštus lengvai kutendamas odą... Šiandien 
būtinai reikės išsimaudyti ežere.

Jurga krapštėsi prie veidrodžio. Ji, vargšė, tikėjosi, 
jog šita vasara bus kaip ir visos kitos: namie skaitys cos-
mopolitan, kaitinsis prie upės, o vakarus leis savo draugo 
golfe už daugiabučio kampo valgydama kebabus. Bet jos 
mama, pasitarusi su bendradarbėmis, išsiuntė dukrą mo-
kytis savarankiškumo, atsakomybės ir viso kito, žodžiu, 
baigėsi išlaikytinės gyvenimas. Iš tikrųjų ji visai nieko. 
Gali pusvalandį pasakoti, koks geras jos tušas, arba keik-
tis dėl per silpno apšvietimo kambary, nekenčia Rihanos, 
o Enrique‘s Iglesijo klausytųsi visą dieną. 

Nuėjau į dušą. Jis bendras visam aukštui, todėl labai 
dažnai tenka pastovėti eilėje, kad galėtum nusiprausti 
veidą ir dantis išsivalyt. tūlike ant sienos kabo lapas su 
šiukšlių nešimo grafiku:  pirmadienis – 1 kamb., antradie-
nis – 2 kamb. ir t. t. Kiekvienąkart čia užėjusi, aš perskai-
tydavau jį vis iš naujo ir savaitės pabaigoj jau mokėjau 
atmintinai.

7.55 jau buvau darbo vietoj. Visos kitos persirengimo 
kambary jau rišosi prijuostes ir tvarkingai, pagal visus 
reikalavimus, segėsi plaukus. Iš viso mūsų buvo penkios, 
dvi dirbančios jau seniai ir trys ką tik pradėjusios. Siga 
čia buvo vyriausia pagal pareigas. Ji parodė man kas kur: 
maisto ir alkoholio sandėliai, indai, taurės, alaus statinės, 
šluotos, kibirai ir visa kita, o paskui atnešė keturis pake-
lius servetėlių ir liepė visas sulankstyti.

Anksčiau net nepagalvodavau, jog kada nors man 
galės vadovauti devyniolikmetė blondinė susiriebalavu-
siais plaukais, baigusi tik dešimt klasių ir jau auginanti 
vaiką. Kai kartą tik tarp kitko užklausiau, ką veikia jos 
vaiko tėvas, ji nebekreipė į mane jokio dėmesio. Pasi-
rodo, ji gerokai per anksti palinko į meilės nuotykius, 
būdama aštuntokė jau stoviniuodavo priešais posūkį, 
nežinia, kokių laimingų atsitiktinumų laukdama. Tas lai-
mingas atsitiktinumas pasirodė išleistas kalinys ir po to 
vėl ne kartą sėdęs. Dabar ji, kaip ir aš, būtų bebaigianti 
vidurinę. Dirba čia, nes niekur kitur į ją net nepažiūrėjo. 
Priėmė tik ANAS.

Lanksčiau ir dairiausi. Ant lentynos stovėjo jau ati-
daryti brendžio, trauktinės buteliai, visų rūšių sobieski, 
konjakai ir dar velniai žino kokie skysčiai įmantriuose 
buteliuose. Kaip supratau, vynams buvo skirta atskira 
lentyna, nors rūšių ne pernelyg gausu – beveik visur 
J. P. chenet. Atsiminiau jį iš savo pusseserės vestuvių, kai 
ant stalų buvo gal aštuoni tokie buteliai. Stebėjau, kaip 
Siga elgiasi su kavos aparatu: pasuka rankenėlę, ištrau-
kia dėklą, beria į jį kavą, kiša į vietą, pasuka, užfiksuoja, G
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pakiša puodelį, mygtukas ir jau bėga. Lėkštutėj servetėlė, 
puodelis, rankenėlė dešinėj, po ja šaukštelis, kairėj – du 
pakeliai cukraus. Mintyse dar porą kartų pasikartojau ir 
šitą jau išmokau. Viens du trys, viens du trys. Tarytum 
galinga laikrodžio švytuoklė čia įsukanti viską vienodai, 
tiksliai ir svarbiausia, jei klientas laukia, greitai. Baras–
staliukas–baras–virtuvė–staliukas – visas net įsielektri-
nęs maršrutas, kuriuo kasdien reikia suvaikščioti šimtus 
kartų. Čia nėra laiko net pagalvoti apie mamos gimtadie-
nį ir pamirštą nupirkti dovaną, čia išvis nereikia galvoti, 
tik išvien šypsotis ir įsisukti į vieno didelio mechanizmo 
darbą, tapti vienu iš sraigtelių ir jokiu būdu nenustoti 
tiksliai tiksėti. 

Ant nosies buvo paskutinė gimnazijos pakopa, to-
dėl neretai, dar prieš patekdama čia, pamąstydavau, ką 
veiksiu po jos, po dešimties ar penkiolikos metų. Praė-
jusį rudenį rimtai žavėjausi filologija, lietuvių ir anglų, 
netgi galimybe studijuoti abi šias kalbas. Po to, kai kone 
atmintinai išmokusi Charlotte‘s Brontë Džeinę eir netyčia 
gavau originalą Jane eyre ir prisiliečiau prie jo skambesio, 
mane ne juokais patraukė vertimai. Svajojau, kada nors 
pati galėsianti kokybiškai prakalbinti originalą. Paskui 
susvyravau. Rodėsi, norėčiau ko nors gyvybingesnio, 
pulsuojančio šiandiena, pagaliau – nuolat suktis tarp 
svarbiausių aktualijų. Aplinkiniai man nuolat čirškė, 
kad taip ir mato mane užsiimančią tokiais dalykais kaip 
kelio į žvaigždes organizavimu, darbu telike už ir priešais 
kadrą, gebančią be didesnių problemų gauti tai, ko nori. 
Ir būtinai bendradarbiaujančią su absoliučiai visokiais, 
bet protingais neeiliniais žmonėm. Niekas nepatikės, kai 
papasakosiu, kur įlindau šią vasarą.

Staigiai nubraukiau nuo mano servetėlių krūvos 
ropinėjančias tris skruzdėles, apsidairiau, ar niekas ne-
matė ir lanksčiau toliau. Gestikuliuodama rankomis ir 
vis keisdama veido mimiką, Jurga lyg juokais, lyg rim-
tai bandė išaiškinti Ritai, kodėl stiklines reikia laikyti 
ne virš baro, o po juo. Matai, reikia stiebtis, kelti ranką, 
kad pasiimtum vieną sultims įpilti ir absoliučiai visi kli-
entai tada mato tavo pažastis, o ką, jei ryte nespėjai pa-
sitept dezodorantu... Garsiai nusijuokiau. Jurga atsidūrė 
čia pora dienų anksčiau nei aš ir jau jautėsi kaip namie. 
Paskui stebėjau, kaip ji stengiasi atpažinti taures. Plonos, 
pailgos – šampanas arba baltas vynas, stikliukas – balta, ant 
aukštos kojos apvalesnės – raudonas vynas, ant žemos kojos,  
storos – brendis, be kojų – visas kitas šūdas. Gerai, moku. Ir 
nuėjo aptarnauti prie lango sėdinčių vyriokų. 

Prie to kampinio stalelio kairėje pusryčiavo įkaitusi 
kompanija. Turbūt jų karštas, gerokai įkaitintas kraujas 
kunkuliavo dar iš po vakar, jie triukšmingai griaudėjo 
ant viso restorano savo arkliniu juoku ir atrodė lengvai 
pagiriojantys. Kai pakėliau akis, vienas jų, vilkintis baltą 
berankovį su užrašu vis dar berniukas, mėtėsi su priešais 
sėdinčiu draugu centais, kitas susikaupęs tyrinėjo me-
niu, o paskui visi dar kartą garsiai nusižvengė iš kažko-
kio anekdoto apie rusą. Siga stovėjo prie baro ir, kai tik 
pasisuko į jų pusę, tas su įspūdingu berankoviu moste-
lėjo ranka:

– Saule, ateik čia!
Ji pasiėmė bloknotą ir be jokių emocijų veide nu-

ėjo.

– Matai? – atstatė krūtinę ir dar paglostė tą užrašą 
ranka. – Gal nori apie tai pasikalbėti?

Visi vėl užsikvatojo.
– Ką užsisakysit?
– Atnešk penkis alaus, keptos duonos ir sūrio. Ir 

sąskaitą iškart.
– Ir dar savo numeriuką ant sąskaitėlės užrašyk, ge-

rai, saulyte?
Jų pusryčiai tęsėsi dar kokią valandą, paskui, palikę 

10 Lt arbatos ir visi iš naujo apgirtę, jie galiausiai išsineš-
dino. Aišku, tokių kompanijų esu mačiusi: per giminės 
susitikimus įgėręs dėdė ir mane ne kartą zuikeliu vadino, 
bet teorinės žinios, kad su tokiu degtine trenkiančiu ir 
daug sau leidžiančiu vyruku privalai elgtis kaip su An-
glijos karaliene, būti maloni ir jokiu būdu nekelt balso, 
man atrodė sunkiai įgyvendinamos. Daug lengviau to-
kioms kaip Jurga, atrodo, kad jos net apranga tokia, jog 
nepraleidžia nė vieno nervines ląsteles suvalgančio žo-
džio. o aš tada jaučiausi kaip kempinė, po truputį viską 
siurbiau į save ir laukiau, kas bus. 

Toliau visą dieną nieko įdomaus nevyko. Ketvirta-
dienis, žmonių nedaug, aš tryniausi iš kampo į kampą 
ieškodama darbo, šluosčiau stiklines, persirengimo kam-
bary sms’ais susirašinėjau su geriausia drauge, vakare 
banketinėj salėj gėriau su Jurga kavą ir klausiau, kaip ji 
deda ant savo jau buvusio berno. 

Darbas baigiasi 22.00, buvo likusi dar valanda, 
todėl Siga krikštynų proga liepė mums trims naujokėms 
išplauti viso restorano grindis. Aišku, Jurga pradėjo 
isteriškai juoktis, net iki ašarų, nes pagalvojo, kad čia 
bajeris, vėliau ėmė pasakot, kad tik šiandien ryte nusi-
lakavo nagus, bet galiausiai, pasiėmusi geriausią šluotą, 
pradėjo nuo antro aukšto. Aš, atkišusi užpakalį prieš 
įėjimą į restoraną, kaip tik gręžiau skudurą, ir tuo metu 
įėjo ANAS. 

– Gintaryte, atnešk man į kabinetą brendžio šimtą. 
Ir užlipo laiptais į viršų. 
Man, aišku, ėmė kiek drebėti rankos, prie kabineto 

durų dar stabtelėjau, bandžiau apgalvot, ką pasakysiu, 
bet nusprendžiau geriau išvis patylėti. Atidariau du-
ris. Jis atsilošęs sėdėjo savo kėdėj sukryžiavęs rankas 
ant krūtinės ir žiūrėjo man ne į veidą, bet kažkur daug 
žemiau, pagalvojau, kad į tušinuką prijuostės kišenėj. 
Priėjau prie stalo ir jau rengiausi dėti taurę, bet jis stai-
giai atsistojo ir pats paėmė ją man iš rankos, lyg netyčia 
pirštais apkabindamas mano saują. Paskui vėl atsisėdo. 
Sutrikau. Pastačiau stiklinę ant stalo. 

– Nu, tai kaip pirma diena? Kaip sekėsi?
– Gerai...
– Gerai? Tai tvarkoj. Matau, gražiai dirbi, viskas 

tvarkoj, gerai...
Nieko neatsakiau, tik linktelėjau ir išėjau. 

300  sveč ių

Ar jums yra tekę matyti seną senutėlį rusų anima-
cijos šedevrą vasilisą gražiąją? Varlė karalienė, naktį 
atvirstanti mergina, audžia caraičiui Ivanui stebuklingą 
kilimą. Šviesos atšvaito audekle sudėlioja gyvus gėlių 
žiedus, pienių pūkus, paukštelių suneštus žiedlapius, 
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net saują žvaigždžių nuo dangaus. Paryčiui prieš aušrą 
stebuklingo grožio kilimas baigtas. Arba: ar kiekvienam, 
kad ir lituanistui, yra žinoma, jog Širvys, redakcijos už-
sakymu gavęs sukurti eilėraštį, išsijuosęs dirbo visą naktį 
paprašęs tik užrakinti duris ir dviejų pakelių cigarečių? 
Palaiminti didieji naktiniai darbai.

Nenumaniau, kas dėjosi merginų galvose, bet ar-
tėjant savaitgaliui atrodė, kad joms visoms vienu metu 
prasidėjo siaubingas priešmenstruacinis sindromas. Di-
džiausia jo auka buvo būtent Siga. Susinervindavo net 
dėl ne taip atpjauto medaus torto gabaliuko, o kai pa-
klausdavai, kas bus šeštadienį, sustodavo, įsistebeilyda-
vo kaip troleibuso kontrolierė, laukdama, kol išsitrauksi 
bilietą, ir išskiemenuodavo: pa-ma-ty-si. Žinojau, kad 
dviem dienoms trys šimtai žmonių užsisakė visą terito-
riją, viskas. 

Visas veiksmas buvo numatytas dešimt metrų nuo 
ežero pastatytoj didžiulėj pavėsinėj. Beje, joje galėjai 
jaustis kaip neblogoj lauko kavinėj: suolai, stalai, baras, 
viskas, kaip pridera.

8.10. Su Jurga pavėlavom, nes mano telefonas išsi-
krovė ir negirdėjom žadintuvo. ANAS su citrininės spal-
vos languotais marškiniais jau stovėjo prie baro ir mo-
suodamas popieriais kažką piktai ir labai garsiai aiškino 
Sigai, paskui atsisuko ir pamatė mus. Jau pradėjau min-
tyse niūniuoti pirmą į galvą šovusią Adamso melodiją, 
kad tik negirdėčiau moralo, bet jis tik apkabino mudvi 
ir kažkokiu nenatūraliai maloniu balsu patarė apsirengti 
ką nors šiltesnio, nes šiandien darbas bus lauke. Ir dar 
savo brangiais cigarais dvokiančia ranka paglostė mums 
pečius. Tiesą sakant, tie jo prisilietimai, kaskart su vis ki-
tokiu atspalviu – degtinės, brendžio, moteriškų kvepa-
lų – priversdavo mane pašiurpt. Tiesiog jutau, kaip tas 
kvapas geriasi į mano drabužio audinį, graužia tvirtai 
suaustus siūlus ir grėsmingai artėja prie odos, kad galė-
tų palikti pėdsaką, paženklinti tą vietą, kad ir vakarais, 
prausdamasi po dušu, palietusi tą odos gabalėlį prisi-
minčiau: ir ANAS čia buvo. Jau pradėjau kliedėti, kad 
per tokius prisilietimus jis kažką man perduoda, kažkas 
šlykštaus iš jo sielos prasivėrusiomis poromis keliauja į 
mane ir kuriasi ten lizdus. Pasijutau kaip viruso nešioto-
ja. Ir blogiausia, kad nežinojau, kaip tai išnaikinti, kokia 
dušo želė praustis ar kokius vaistus gert.  

Nepaisant viso šito, man lyg ir palengvėjo, tiesą sa-
kant, net šiek tiek apsidžiaugiau, jog nors kartą dieną 
galėsiu pabūt lauke. Gryno oro trūkumas dvylika valan-
dų darbo patalpoj tikrai pradėjo nekaip veikti smegenis. 
Grįžusi į kambarį, nenorėdavau nieko, net neatsakyti sms 
nerūpėjo, traukdavo tik lova. Apie vargšę kažkur užka-
bory glūdinčią Prozaco kartą ir dar kelias knygiūkštes, 
kurias atsivežiau dėl viso ko, jei nebus ką veikt, darėsi 
liūdna ir juokinga galvoti.

Pasiėmiau dvi didžiules pašluostes ir nuėjau valyti 
sustatytų stalų. 

12.00. Kartu su Siga nešiojom padėklus su maistu 
po visą plotą. Priešais buvo įrengta nemaža scena, kur 
vėliau savo vietą užėmė sidabriniu kostiumu vilkintis 
vyriškis, užkimusiu balsu bandęs patraukti visų dėme-
sį. Nuo jos sklido įvairiausia muzika: nuo rusiškų ro-
mansų iki rūsyje gimusio roko. Šia ypatinga proga (vis 

dėlto trys šimtai žmonių) padaugėjo ir merginų – bu-
vom devynios. Tiesa, tarp mūsų buvo ir vienas vyriškos 
giminės atstovas – barmenas. Kas jį čia nulipdė, vienas 
Dievas žinojo.  

Nešėm ir nešėm viską: karštus patiekalus, mišraines, 
duoną, keptą duoną, užkandžius... 

15.00. Pradėjo rinktis žmonės. Mes su Jurga stovėjom 
prie baro. Turbūt nereikia nė sakyt, kad jaučiausi gan 
keistai, kai prieidavo koks pagyvenęs vyriškis, o aš, to-
kia, kuri savo miestelio centrinėj parduotuvėj nė D-light‘o 
be paso nenusipirkdavau, dabar apsimestinai ramia vei-
do išraiška pyliau jam alų, atseit viskas gerai, man šitas 
procesas įprastas kaip ryte valytis dantis. Iš pradžių tai 
man netgi patiko, apėmė kol kas retai pasitaikanti būse-
na pabūti suaugusios kailyje, pradėjau jaustis kaip tikra 
barmenė. Ir viena akim vis stebėjau, kaip merginos ne-
sustodamos vaikšto ratais aplink stalus, dėlioja vienkar-
tinius šaukštus, puodelius, renka tuščias lėkštes, neša 
padėklus su vištų sparneliais. Ir, nepatikėsit, tą minutę 
radau atsakymą į visais laikais visiems filosofams rūpi-
mą klausimą: kaip padaryti žmones laimingus? Duok jiems 
keptos duonos, kopūstų salotų, vytintos dešros, šašlykų 
su ryžiais ir alaus, svarbiausia – daug alaus. Viskas. Tada 
jie pradeda šypsotis, šnekėtis, prisimena daugiau anek-
dotų apie Petką ir Čepajevą, dainuoja ir reguliariai vis 
prieina prie manęs, kad įpilčiau dar ko nors.

18.40. Pradėjo lynoti. Sušalau rankas. Atrodė, kad 
kapiliarais nebeteka kraujas, o jei teka, tik kažkur iki 
riešo, toliau susigrūdę trombocitai užtvėrė praėjimą ir 
mano pirštai tapo atstumtaisiais, izoliuotais nuo viso 
kūno. Gal todėl jie įgavo tokią keistą spalvą, net ne visai 
melsvą, greičiau jau panašią į baltą, kaip kokios numi-
rėlės. o juk vasara. Pasitraukiau nuo baro ir įsipyliau 
puodelį arbatos.

19.00. Pradėjo lyti. Vienu metu pylė taip, kad galvo-
jau, plyš pavėsinės stogas. Mintyse jau pradėjau keikti 
tą, kuris reguliuoja orus. Pagalvojau, kad dabar dešimt-
kart geriau būtų restorane nešioti kokiai vokiečių porelei 
brendį arba lankstyt servetėles. Arba plaut salės grindis. 
Nes čia batai buvo šlapi, sulig kiekvienu žingsniu kai-
riajame girdėjau šliuksint vandenį. Jurga, sėdėdama ant 
šiukšlių maišo, gręžėsi džinsų klešnę. Paskui abi, kol 
niekas ir svarbiausia ANAS nematė, pasislėpusios už 
kartoninių dėžių šalia baro valgėm nuo stalų nušvilptus 
vištų sparnelius, keptą duoną ir išgėrėm po gerą stikli-
nę sidro. Beje, čia buvo pirmas skrandžio nuraminimas 
per visą dieną. 

21.17. Lietus pagaliau liovėsi. Visos mergos buvo 
šlapios, nes turbūt ir škvalo metu būtų reikėję stebėti, 
ar ant stalų netrūksta pjaustyto batono ir mišrainių. Be 
to, Jurga persiplėšė džinsų kišenę, ilgiau paspoksojus 
be vargo buvo galima pamatyt raudonus jos apatinius, 
netyčia pamačiau, kad ANAS tai ir daro. Visi jau buvo 
pakankamai apgirtę – vyrai nebesidrovėjo vienas kito 
broliškai apkabinti. Ant scenos gyvai grojo kažkokia iš 
rūsio išlindusi bernų grupė. Vėliau jų gitaristas, priėjęs 
alaus, bandė kabint mane, bet turbūt jo susidomėjimas iš-
garavo, kai išgirdo mano trumpus taip arba ne ir pamatė, 
kaip į jį žiūriu. Spėju: mano vyzdžiuose atsispindėjo per 
kraštus bėgančios alaus putos, girtų vyriokų šypsenos 
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ir krūvos lėkščių, kurias reikia išnešiot. Pradėjau aiškiai 
suvokti, ką reiškia užknisantis darbas. 

22.04. Įsiskaudėjo galvą. Reguliariai aplankydavo 
mintis, kada gi tie žmogeliai nusigers visiškai ir pradės 
skirstytis. Su šiukšlių maišu vaikščiojau aplink stalus 
ir rinkau vienkartinius. Kilo didelis noras savavališkai 
pradėti siūlyti jiems baltą, trisdešimt aštuonių laipsnių, 
kad tik greičiau būtų pasiekta palaimingo mieguistumo 
stadija. 

22.59. Priėjęs ANAS kaip visagalis dievas pirštu 
bedė į keturias, kurios gali eit ilsėtis, joms darbas bai-
gėsi. Žinoma, mes su Jurga tarp jų nepatekom. Pradėjau 
riebiai keiktis, mintyse, žinoma. 

23.30. Kai kas jau kilo nuo stalų ir kreiva trajektorija 
pradėjo judėti viešbučio link. Šlovė tau, Viešpatie. Ala-
chai, tau taip pat ačiū. Kiti suprakaitavę šoko, nes ant 
scenos rusiškas dainas plėšė kažkoks čigonas su penkio-
mis šokėjomis raudonais sijonais. Jų pasirodymas nė kiek 
nenusileido garsiajam Radži, galėtų kada net per sveiki-
nimų koncertą pasirodyt, užsakyčiau dainą savo tetai.

00.20. Pavargau. Jau išgėriau kokius penkis puode-
lius arbatos, bet vis vien purtė šaltis. Be to, nuo ežero 
pakilo vėjas ir vos nenuvertė visos pavėsinės. Tie, kurie 
dar buvo sąmoningi, prilaikė virves, paskui vieną dalį 
teko išvis išardyti. 

Buvom likę tik aš, Jurga ir Rimvydas (to barmeno 
vardas, galiausiai susipažinom, kai ant šilumos įpylė man 
brendžio. Išgėriau, žinoma).

00.50. Prie baro prišleivojo vyras, vienas iš svečių, 
sustojo, ištraukė rankas iš kišenių, pasiėmė puodelį ar-
batos, išgėrė gurkšnį, po trijų sekundžių apsivėmė. Pada-
viau Jurgai skudurą ir paprašiau, kad išvalytų. Pati atsi-
sėdau ant termoso ir žiūrėjau į keptą duoną. Jaučiau, kad 
tuoj pat galėčiau ką nors nužudyti, bet susivaldžiau. 

01.30. Prieš dvidešimt minučių išleido Jurgą. 
01.40. Jau niekas nebešoko, dauguma buvo išėję, bet 

kai kur prie staliukų dar sėdėjo kompanijos. Su ypatingu 
energijos antplūdžiu šveičiau nuo stalų viską, kas pasi-
taikė po ranka. Nekreipiau dėmesio, ar stiklinės dar pil-
nos, pyliau alų tiesiai ant žemės, grūdau išėdas į maišą 
ir vilkau į konteinerį. 

02.12. Desperatiškai mąsčiau, jog anksčiau neturėjau 
žalio supratimo, ką reiškia būti padavėja. Atsirėmusi į 
barą, žiūrėjau į tris dar neišsiskirsčiusius staliukus. Tie-
siog jaučiau galvoj besisukančias mintis, girdėjau, kaip 
jos bruzda, kaip laksto, atsitrenkia viena į kitą, vėl ke-
liasi, taip jų susiduria koks šimtas ir tada gimsta viena 
bendra idėja, vienas klausimas, jis pavirsta ištisu garsu 
ir vis skamba ir skamba: durnele...

02.28. Prieina ANAS ir pasako, kad aš laisva. Skam-
ba kaip psalmė. Ir primena, kad darbą pradedam aš-
tuntą. 

Gražioji Vasilisa neverta nė batų raištelių man už-
rišt.

***

Po to, kai pirmą kartą gyvenime išdirbau beveik de-
vyniolika valandų be jokios pertraukos, iš pradžių galvo-
je sūkuriavo vien palaiminga tuštuma ir rusiški keiksma-
žodžiai, daugiau nieko. Kai kritau ant lovos buvo lygiai 
pusė trijų naujos, auštančios dienos. Naujos darbo die-
nos. Pasižiūrėjau į Jurgą. Ji miegojo net išsižiojusi, iškišus 
iš po antklodės dešinę koją.  

Ar pamenu, jog darbą pradedam aštuntą? Kuo pui-
kiausiai. Taip pat ir lėkštes, kepsnius, alų, sąskaitas, vi-
sokius zuikelius ir saules, tiesioginius pasiūlymus kartu į 
pirtį, skaudančias kojas ir subukėjusią galvą. Prisiraga-
vau to iki soties, ir jei dar bent šiek tiek, nors truputį...

Ryte jaučiausi lyg suvalgiusi abejingumo jogurto. 
Apėmė pojūtis, kad jis skrandyje tirpsta ir skaidosi į 
daugybę mažų dalelyčių, jos paskui plinta po visą mano 
kūną ir be jokio gailesčio naikina kažkur dar užsilikusius 
abejonių ir nedrąsos trupinius. Suvokiau, jog tai ir yra 
pojūtis tos būsenos, kada žmogui viskas būna visai tas 
pat. Taip tas pat, kad niekaip nesureaguotų net į ugni-
kalnio išsiveržimą, liulančią jį karštą lavą arba visa jėga 
ant galvos atšniokščiantį cunamį. Palaimingas jausmas, 
atrodo, lyg būtum plūduriuojantis negyvėlis išvirtusiom 
akim – tokį mačiau Titanike.

Kai pasakiau, jog daugiau nebedirbsiu, visa ANo 
reakcija buvo žvilgsnis. Pakėlė antakius ir pažiūrėjo į 
mane.  

– Tai pinigų nori?
Linktelėjau. Va taip paprastai. Iš viso dirbau dešimt 

dienų, padaugint iš keturiasdešimt penkių litų už dieną, 
perskaičiavo dar kartą ir padavė man septynis popierė-
lius. Suspaudžiau juos rankoj.  Ir liepė pas buhalterę pa-
rašyti prašymą, kad išeinu. Viso gero. 

Namo parvažiavau tranzu. Buvo smagu. Stovėjau 
pakelėj ir traukiau į plaučius vasaros kelio dulkes, čiobre-
lių ir pušų aromatą. Sustojo pora pagyvenusių žmonių.

Kad ir koks buvo geras pačios uždirbtų pinigų kva-
pas, per daug sau nesukdama galvos didžiąją jų dalį 
išleidau gana lengva ranka. Stebuklas, bet dingo tas pir-
mykštis mane apėmęs noras kaskart atsargiai aunantis 
itališkus batus vyti šalin įkyrią mintį, jog už juos paklo-
jau visą pirmą savo atlyginimą. Net neužėjau pasižiūrėti, 
ar jie dar tebestovi. 

Kai grįžusi namo po poros dienų atsidariau pašto 
dėžutę, kartu su sąskaita už vandenį iškrito ir kas savai-
tę čia įmetamas tas pats nemokamas ...gidas. Ir ar buvo 
neįmanoma nepastebėt: įrėmintas skelbimas, storos juo-
dos raidės:

Restoranui-barui „Banguolė“ Vištytyje reikalingos pada-
vėjos. Puikios darbo sąlygos, socialinės garantijos, geri arbat-
pinigiai, draugiškas kolektyvas. Gyvenamoji vieta ir maitini-
mas nemokami. Darbas – kempinge, prie pat ežero.

Aha.
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S U G R Į Ž TA N T I S   J U R G I S   b A LT R U š A I T I S
Jis vis dar kelyje, vis dar ne namuose. Artėja, artėja, bet žengti į savąją  seklyčią neskuba. Tiek 
metų išbuvus svetur, nėra lengva praverti gimtųjų namų duris. Jeigu jie būtų, jeigu jos būtų – 
nebėra. Neištvėrė, suguro, susilygino su žeme, išsisklaidė padebesėmis, nusklendė prie Poeto 
taip mėgstamų žvaigždynų. Liko tik Žodžio namai, kuriuos nėra taip lengva sugriauti ir paleisti 
vėjais... Negali sakyti, kad jiems nebuvo ir nėra pavojų. Jų pamatus taip pat ardė ir ardo epochų 
pašalas. Laimė, atsiranda moterų ir vyrų, kurie nesiliauja tikėję, kad tuos Žodžio namus būtina 
saugoti ir puoselėti. Tuos, kuriems kertinius akmenis dėjo Mikalojus Daukša, Kristijonas Donelai-
tis, Liudvikas Rėza, Dionizas Poška, Simonas Daukantas, Antanas Baranauskas, Jonas Jablonskis 
ir daugelis kitų žinomų ir nežinomų pasiryžėlių ir pasišventėlių. Jurgiui Baltrušaičiui sugrįžti į 
lietuviškojo žodžio namus padėjo Vytautas Kubilius, Viktorija Daujotytė ir, žinoma, tikras žodžio 
didžiavyris Linas Broga. Jo pusės šimto metų žygį vainikuoja veikalas Kalba su lemtimi, kurį štai 
laikome rankose. Apmaudu, kad pats Linas gyva ištarme negali šiandien prabilti mums, užtat 
lietuviškai kalba Jurgis Baltrušaitis. Kalba laisvai, įtaigiai, nekrūpčiodamas, tik retsykiais vos vos 
stabteldamas, lyg nebyliai pasitardamas su jaunesniuoju palydovu.

Perskaitęs lietuviškąjį veikalą ir atidžiai įsiklausęs į Poeto balsą, suvoki, jog tenka laimė ben-
drauti su harmoningos prigimties asmenybe, kuriančia adekvačią tikrovę. Mėginkim perversti 
visą veikalą nuo pradžios iki pabaigos, mat čia skelbiama visa iki šiol žinoma rusiškoji Poeto kūry-
ba, dabar prabylanti lietuviškai. Žemės laiptų žmogus ir gėlė, žmogus ir žemė, žmogus ir žvaigždės, 
pagaliau žmogus ir Dievas susilydo į neišardomą vienovę. Poetas nė akimirką nesuabejoja, kad 
tos vienovės garantas yra Kūrėjas. Dievas jam tebėra gyvas, realus, suvokiamas ir suprantamas 
tiesiogiai. Rinkinio pradžioje ypač įspūdingai modeliuojami kasdieniai gamtos reiškiniai: skaidrus 
rytas, vaiski diena, vylingai žėrintys kalnai ir, žinoma, mįslingos ir nepasiekiamos žvaigždės. Tos 
visuotinės harmonijos negriauna žmogaus vienatvė. Vėliau suskamba ir dramatiškesnės gaidos, 
ypač elegijose, susimąstymuose, rudens, vakaro ir nakties giesmėse. Lyg kokie Johanno Sebastiano 
Bacho preliudai harmoningai skamba Poeto sonetai, noktiurnai, baladės. Į tą daugiabalsę rinkinio 
pynę nuolat įkomponuojami kalnų atšvaitai, miško ošimas, jūros mūša, kelių vingiai. Kelionių, 
kaip ir žvaigždynų, tema raudona gija driekiasi per visus Jurgio Baltrušaičio kūrinius. o dvieilis, 
kuriuo pradedamas šis rinkinys –

mana mintis – goda žvaigždynų rašto…
mana būtis – šalia bedugnės krašto…
galėtų būti įrašytas kaip epigrafas visai Jurgio Baltrušaičio veiklai. Ypač įspūdingai skamba 

šio dvieilio originalas:
Вся мысль моя – тоска по тайне звездной...
Вся жизнь моя – стояние над бездной...
Palyginę šias eilutes su vertimu, kurių skambesys yra tikrai neprastas, vis dėlto nedvejodami 

galime pasakyti, kad ateities vertėjų laukia ne lengvesnės užduotys. Jie gal taip kietai nesilaikys 
įsistvėrę autoriaus žodžio, o ieškos adekvatesnio poetinio įspūdžio bei skambesio.

Antrojo rinkinio kalnų takas, kurio originalas atskira knyga išėjo po metų, tai yra 1912-aisiais, 
struktūra analogiška pirmajam. Eilėraščių rikiuotė tokia pat griežta: trys ciklai po 25 kūrinius. Tik 
vietoj tetrados (1 + 25 + 25 + 25 + 25) – triada. Čia toks pat ryškus visuotinumo, glaudaus žmogaus 
ir kosmoso ryšio pojūtis. Gal galėtume įžvelgti jame daugiau dramatizmo – tragiškesnis mirties 
artumas, daugiau ir ryškesnės priešpriešos: sapnų tyla ir sąmyšių vaizdai, dangus ir pragaras. 
Bet juodos nevilties vėliavos ir šiame rinkinyje Poetas nekelia, nors žmogaus gyvenimo kelias ir 
nėra lygus – žemės varguose nyku ir ankšta.

užstoja taką skardžiai, griuvenos aptemę,
bet aš į tolį kiūtinu smagus, –
nors taip dažnai nyki atrodo man ši žemė –
Dangus ir pragaras. ir pragaras – dangus! (p. 191)
Priešybių, kančios ir išmėginimų žmogui skirta daug, bet visuotinė harmonija dar nėra su-

griauta, viltis širdyje nėra užgesusi.
Dar ne visa liepsna sužiro
beribėj Dievo kaitrumoj,
ir daugel daugel rėžių tvyro
nearta dulkių tolumoj...
nauji barai, kitaip nušvitę,
Pražys saulėtekio ugny…
skubėk į naują žiedą, bite!
imk naują kryžių, kaliny! (p. 237)
Tokia mažorine tonacija suskamba paskutinis rinkinio eilėraštis Amen.
Trečiojo rinkinio Lelija ir pjautuvas Poetas, kaip žinome, nesuskubo baigti – politinės ir sociali-

nės permainos darbą sukliudė. Kai jis pagaliau ėmė rašyti lietuviškai, rinkinys liko primirštas, nors 
rusiškų eilėraščių vis atsirasdavo, neskelbtų jų surandama dar ir šiandien, tai liudija ir Laimono 
Tapino pastangos – šioje knygoje jų vertimai publikuojami. Iš pradžių, matyt, buvo užsibrėžta su-
konstruoti tokį pat didingą statinį kaip ir pirmieji du, todėl jis pradedamas gana griežta eilėraščių 
rikiuote, bet nuo 27-o kūrinio tenkinamasi tik chronologine seka. Jos ir laikėsi rinkinio sudarytoja 
Marija Baltrušaitienė. Datos, pažymėtos po kiekvienu eilėraščiu, visai nėra beprasmės. Jos liudija, 
kad nepajudinamos kūrėjo nuostatos nepajėgė sutrikdyti net tokie įvykiai kaip Pirmasis pasaulinis 
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karas, Vasario ir Spalio revoliucijos Rusijoje. Skaitant šio rinkinio eilėraščius, juntama ta pati harmonin-
ga pasaulio visuma. Ir čia apstu susimąstymų, elegijų, tikėjimo, gal kiek mažiau maldų, kalnų, kelionių. 
Net kūjo įvaizdis eilėraščiuose, parašytuose 1915 ir 1916 metais su karo griausmais  tiesioginių sąsajų 
neturi. Tikėjimo ir vilties čia nė kiek ne mažiau nei ankstesniuose kūriniuose.

O duslūs dūžiai, dunksintys nūnai,
bemiegis triūsas, godos ir sapnai –
Žvaigždėm žydės ne šiandien, ne čionai… (p. 303)
Šiokių tokių Vasario revoliucijos atšvaitų galima būtų įžvelgti 1917 metų kovą sukurtame diptike Rau-

donas gausmas, kurio pirmasis eilėraštis pavadintas Džiaugsmingos rytinės, o antras naujo statytojams.
stebuklas rusų bekele atėjo – 
ir jūs ateikit, Dievo pašauktieji,
numetę žemėn amžių jungą niūrų – 
Daužyt granito, kelt į dangų mūrų… (p. 309)
Bet tai beveik ir viskas, ko Poetas laukia iš naujųjų laikų. Tiesa, tų pačių metų gruodį jau rūstokas 

perspėjimas Prievartos numylėtiniams.
Didžiuokis, budeli, rūstybe,
kol tavo giežas širdis smaugs,
bet tas, kas išmintį ir Žodį trypia,
Žaibus ir audrą prisišauks. (p. 311)
Perspėjęs niekdarius, Poetas tuoj pat grįžta prie ankstesnių savo nuostatų – vėl susimąstymas, Pa-

saka, kurioje galima įžvelgti paralelių ir su lietuviškąja  ramunėle.
Linas Broga, išvertęs ir paskelbęs visą rusiškąją Jurgio Baltrušaičio kūrybą, atliko žygdarbį, prilygs-

tantį didžiulių teritorijų užvaldymui. Savų teritorijų, kurios Istorijos nuosprendžiu buvo atplėštos nuo 
gimtųjų šaknų. Viktorija Daujotytė šios knygos įžangoje tvirtina, kad vertėjas vadovavosi „didžiausios 
ištikimybės tekstui principu – išlaikyti mintį (svarbiausia), išsaugoti ritmą, tik būtiniausiu atveju keičiant 
metrą, stengtis rimuoti, tik kartais galūnių sąskambius praretinant, kai atitikmenų rasti neįmanoma“ (p. 
9). Ir tai, žinoma, yra gryna tiesa. Vis dėlto kai kas yra įsitikinęs, kad didžiųjų poetų – Puškino, Goethe’s, 
Byrono – adekvačiai išversti apskritai neįmanoma. Siekiant turėti juos savąja kalba, būtina tekstus per-
kurti iš naujo. Jurgis Baltrušaitis skirtinas prie tų neišverčiamųjų. Tik pamėginkit lietuviškai vienu žodžiu 
nusakyti rusiškojo тоска prasmę. Juk tai ne goda, ne liūdesys, ne ilgesys, o kažkokia kitokia – grynai 
rusiška jausena, implikuojanti ir godą, ir ilgesį, ir liūdesį. Siekiant turėti adekvačius, originalui prilygs-
tančius didžiųjų poetų tekstus, privalu, kad vertėjo talentas taip pat būtų adekvatus. Šiuo atveju, mano 
galva, to tikro adekvatumo šiek tiek pristinga, todėl skaitant kažkas vis subraška, sugirgžda, trekšteli. 
Taip sakydamas nenoriu suniekinti didžiulio triūso, kurį atliko vertėjas, tik noriu paraginti, kad tuo vie-
nu užmoju didžioji veikla nesibaigtų. Jau turime ne po vieną Shakespeare’o sonetų, Dante’s Dieviškosios 
komedijos vertimą, tad panašios lemties privalėtų susilaukti ir Baltrušaitis. Juk didžiosios literatūros į 
savo kalbas kitų kraštų genijų darbus yra išsivertusios po penketą ar šešetą kartų. o Baltrušaitis juk ne 
užsienietis, savas, tad vertas juo atidesnio dėmesio.

Dar keletas sakinių apie Poeto sugrįžimo į Tėvynę istoriją. Nekalbėsiu apie jo „atsivertimą“ arba 
„praregėjimą“ ir lietuviškai parašytus tekstus, apie tai daug kalbėta, nors pasakyta dar toli gražu 
ne viskas, bet čia jau ateities literatūrologų rūpestis. o ką galėjome, bet nepadarėme mes, eiliniai, jo 
kaimynai ir kiti artimieji? Kodėl leidom sunaikinti jo gimtąją sodybą? Juk tai atsitiko ne gūdžiausias 
totalitarizmo siautėjimo metais, o pirmoje praėjusio amžiaus aštunto dešimtmečio pusėje, kai buvo 
praūžę net keli atšilimai. Absurdiškiausia tai, kad Poeto gimtinė imta niokoti tada, kai jis pats ir jo kū-
ryba pamažu ėmė grįžti namo. 1967-aisiais Vaga išleido Vytauto Kubiliaus parengtą Poeziją, 1968-aisiais 
Poezijos pavasaryje buvo paskelbti pirmieji Lino Brogos vertimai, 1969-aisiais Juozas Tumelis parengė 
ir išleido knygą rusiškai Дерево в огне, 1973-aisiais pasirodė Žemės laiptų ir kalnų tako vertimų knyga, 
o 1974-aisiais Viktorijos Daujotytės monografija Jurgis baltrušaitis. Atrodo, stinga tik vieno vienintelio 
žingsnio ir Jurgis Baltrušaitis Tėvynėje atsistos visu ūgiu. Kur tau... Kaip tik tada ir susigriebta, kad 
šiam „tamsybininkui“ kai kas skiria per daug dėmesio, todėl būtina nutrinti nuo žemės paviršiaus 
bent materialiuosius jo ženklus – sunaikinti sodybą. Gal išsigąsta dėl to, kad Poezijos egzemplioriai iš 
knygynų lentynų tirpte ištirpo. o gal baimintasi, kad visuomenė nesusidomėtų jo, kaip diplomato, 
veikla. Matyt, buvo pastebėta ir tai, kad akylesnieji ir drąsesnieji mokytojai lituanistai šią pavardę ėmė 
vartoti per literatūros pamokas – oficialiai išleista knyga, bijoti nėra ko. Kai kurie išsišokėliai ėjo dar 
toliau – ėmė ieškoti poeto gimtinės ir lankytis joje. 1968  ir 1969-aisiais aš pats tokią lituanistę mokytoją 
vežiojau po rašytojų gimtines, todėl užsukome ir į Paantvardį. Trobesiai sodyboje atrodė gana įspū-
dingai, nebuvo sunaikinta ir augmenija. Regis, aptikome dar ir artimų Poeto giminaičių joje. Apmau-
du, kad neturėjome aparato ir nepadarėme nuotraukų – strateginio mąstymo, kaip dabar mėgstama 
sakyti, mums aiškiai stigo, o atmintis visų detalių išsaugoti taip pat nepanoro.To mąstymo ir drąsos, 
matyt, pristigo ir Rašytojų sąjungai, kad nepasistengė Poeto šimtmečio proga prikalti prie gimtojo 
namo bent kuklios memorialinės lentelės, kuri, be jokios abejonės, būtų apsaugojusi pastatą nuo vie-
tinių vandalų antpuolių. Ne ką geriau pasielgė ir 1973-ųjų Poezijos pavasario dalyviai, skriete praskrieję 
panemuniu, bet į Paantvardį neužsukę. Negana to, Atgimimo priešaušriu, 1988-aisiais, minint Poeto 
115-ąsias metines reginiui buvo skirta tik mažoji Jurbarko Kultūros namų salė, mat didžiojoje triukš-
mingai repetavo kitos būsimos šventės šokėjai ir dainininkai, todėl baltrušaitininkams susikalbėti dėl 
triukšmo buvo beveik neįmanoma. Pusiau tylomis, pusiau pašnibždomis bendraudami jie iškentė, 
renginio sužlugdyti neleido. Kai kas rajone, matyt, to dar geidė, nes Jurgis Baltrušaitis buvo lyg ko-
kia rakštis, kurią nedelsiant būtina pašalinti. Nepavyko. Laikai buvo ne tie, ir jie sparčiai dar labiau 
keitėsi. Nepaisant nieko, Poeto žingsniai tėviškėje darėsi vis tvirtesni, bet prireikė, kaip matome, dar 
dviejų dešimtmečių, kad jis čia sugrįžtų visa didybe ir visiems laikams.

vytautas girDZiJauskas
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M E N I N I Ų  J U O S T Ų  I S T O R I J A
Gražina Marija Martinaitienė jau keletą dešimtmečių dirba įvairiose menotyros srityse. Jai vado-
vaujant sudaryti Lietuvos sakralinės dailės katalogai, tyrinėtos Butlerių kolekcijos ir mecenatystė; 
menotyrininkė yra paskelbusi kelias dešimtis straipsnių Lietuvos dailės istorijos temomis.

Naują G. Martinaitienės knygą sudaro 10 skyrių ir dokumentai, atspindintys kontušo juostų au-
dimo istoriją. Autorė yra gerai susipažinusi su lenkų istoriografija, kruopščiai nagrinėja kontušo juostų 
ornamentikos evoliuciją, Antano Tyzenhauzo ir Vincento du Piney „kontušinę“ veiklą Gardino kara-
liškųjų šilkinių audinių fabrike antrojoje XVIII a. pusėje. Studijoje išryškėja bajoriškų kontušo juostų 
įtaka Bažnyčios tarnų apdarams – kunigo arnotas buvo dėvimas su juosta. Įspūdingai atrodo Lietuvoje 
surinktų kontušo juostų katalogas, kuris suteiks daug naujos medžiagos kitų šalių tyrinėtojams.

Bene aiškiausiai menotyrininkės koncepciją atskleidžia šie knygos įvade parašyti žodžiai: 
„Mums šie ženklai turėtų būti svarbūs dar ir todėl, kad tai yra lietuviškojo meninio paveldo dalis, 
kuri byloja ne apie kieno nors kito, o apie mūsų protėvių gyvenseną ir grožio supratimą. Juk patys 
svarbiausi kontušo audybos židiniai įsisteigė ir veikė būtent Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystė-
je; Slucką ir Gardiną į Lenkijos Karalystės sudėtį mėginantys įterpti autoriai daro istorikams visai 
neleistiną ir garbės jiems nedarančią klaidą. Audyklų šiose gyvenvietėse steigimo iniciatoriai buvo 
LDK didikai ir aukšti pareigūnai, pirmučiausia – Radvilos, tikrieji Kunigaikštystės valdovai. Kiek-
vienos minėtų audyklų produkcija savaip atstovauja dviem pagrindinėms kontušo juostų dekoravi-
mo kryptims ir jas lyg simbolizuoja; Sluckas – „rytietiškąją“, Gardinas – „vakarietiškąją“, siekiančią 
į rytietiškai sukomponuotą dekorą įpinti prancūziškų motyvų. Ir pagaliau – jokia paslaptis, kad 
Slucko manufaktūros juostos darė lemiamą poveikį visoms kitoms audykloms. Lenkijos Karalystėje 
jų radosi per dešimtį, bet nė vienos dirbinių dekoras taip ir neprilygo nepaprastam Slucko juostų 
ornamentų subtilumui, o atlikimas – techninei tobulybei“ (p. 11).

Autorė plačiai panaudojo iki šiol nežinomą ikonografinę ir archyvinę medžiagą. Ji drąsiai 
polemizuoja su Lenkijos menotyrine istoriografija, teigdama LDK kultūrinio paveldo autentišku-
mą. Kultūros istorikas žino, kad kontušo juostos – tai visų pirma bajorą sarmatą reprezentuojantis 
drabužio elementas, vėliau gana stipriai paveikęs liturginius Katalikų Bažnyčios drabužius. Gar-
siosios Slucko juostos Adomo Mickevičiaus poemoje Ponas Tadas lyginamos su saulės spinduliais: 
„Saulutės spinduliai pro rūką prasigavo, / Paauksinę rausvai, gelsvai jį sidabravo. / Taip Slucko 
meisteriai garsiąsias juostas audžia; / Mergaitė pagrindą išlygina, suglaudžia, / Audėjas iš viršaus 
tarp metmenų šilkinių / Nuleidžia ataudų auksinių, sidabrinių / Ir juostą sukuria gėlėtą, išrašytą, / 
Kaip saulės spinduliai iš ūkanų šį rytą.“1

Net nežinia, kas skaitytojui suteikia daugiau malonumo – skaityti tekstą ar vartyti spalvingus 
paveikslus, bandyti suprasti išnykusio kultūrinio pasaulio palikimą. Puikios, kokybiškos iliustraci-
jos pateikia skaitytojui istorinių kontušo juostų audybos technikos detalių, atskleidžia juostų stiliaus 
vingrybes. Kas gi yra kontušo juosta? „Tipiška kontušo juosta – tai maždaug 3,30–3,90 cm ilgio ir 
apie 28–40 cm pločio šilkinis arba pusšilkinis, dažnai paauksuoto sidabro siūlais dalinai arba ištisai 
ataustas raštinis audinys, kurio abu galai dažniausiai būna užbaigti kutais, o visa plokštuma išmar-
ginta augaliniais, geometriniais arba sunkokai apibūdinamo pavidalo ornamentais“ (p. 16). Iki XIX a. 
pradžios bajorų mada buvo neatskiriama nuo sarmatizmo ideologijos. Bendrais bruožais sarmatizmo 
ideologiją, gyvenimo būdą galima nusakyti kaip lenkų šlėktų protėvių, kilusių iš sarmatų, tariamo 
paveldo įprasminimą. Taip pat tuo metu kilo susidomėjimas orientu – turkų, persų, totorių ir net 
rusų papročiais. Bajoro sarmato fiziognominį tipą puikiai iliustruoja knygoje pateiktas apibūdinimas: 
„Sarmatui tipiškiausi buvo šauniai užraityti, pageidautina kuo vešlesni ūsai ir ypatinga šukuosena – 
čiupryna. Prie kontušinės aprangos derėjo dvejopos čiuprynos. Vyro plaukai aukštai virš kaktos ir 
smilkiniuose būdavo, kaip Rytuose, nuskutami, plaukai viršugalvyje arba apvaliai, lyg tiubeteika, 
apkerpami. Arba paliekamas ilgokas kuokštas, vadinamasis čiubas. Čiubais puošiamas galvas bei jų 
savininkus anuometinių kandžių satyrų kūrėjai taikliai praminė cibuliais (svogūnais). Dėl įdomumo 
galima pridurti, jog skųstos galvos ir kuodai buvo būdingesni jaunesniems vyrams, o vyresnieji savo 
natūraliai atsiradusias plikes neretai dangstė perukais“ (p. 23). Šiame kontekste galime prisiminti 
garsųjį XVI a. vidurio bajoro Mykolo Lietuvio traktatą, kuriame jis ieško dorovingumo ir drąsumo 
pavyzdžių tarp totorių ir… maskvėnų. Ir negailestingai kritikuoja Lietuvos bajorus už išpuikimą, 
dorovės nuopuolį, madų „vaikymąsi“. Juk akivaizdu, kad Lietuvos bajorai, vykę į elekcinius seimus 
Lenkijoje, pasipuošę šiomis kontušo juostomis, išsiskyrė iš Didžiosios ir Mažosios Lenkijos bajorų. 
Ilgainiui Abiejų Tautų Respublikos bajorų kultūriniai skirtumai nyko, bet galutinai taip ir nesusini-
veliavo. Autorė tai supranta, pabrėždama LDK svarbiausių kontušo juostų audyklų – Slucko ir Gar-
dino manufaktūrų – reikšmę Lietuvos bajorijos kostiumo emblematikai.  Kontušine juosta papuoštas 
bajoro drabužis identifikuodavo LDK bajorą, o jos puošyba ir prabangi išvaizda parodydavo ir lie-
tuvio bajoro „puikybę“. Apskritai aukštosios feodalinės  kultūros įprasminimas lietuvių kultūrinėje 
tradicijoje ne tik suteikia šiuolaikiniam lietuviui estetinį pasitenkinimą ir istorinės „didybės“ jaus-
mą, bet ir leidžia lietuvius vertinti ne kaip XIX a. „išgalvotą bendruomenę“, o kaip gilias istorines 
tradicijas turinčią tautą. Todėl ši menotyrinė studija svarbi tuo, kad  parodo valstietiškos kultūros 
paveldo reikšmę nacionalinei lietuvių savimonei ir siekia praplėsti kitus lietuviškosios kultūros dė-
menis. Archyviniai dokumentai, memuarinė literatūra liudija, jog ji kadaise buvo turtinga, unikali, 
bet dėl karų ir plėšrių kaimynų tapo trapi, fragmentiška.

Keblu rasti tinkamą knygos apibūdinimą: tai ir monografija, ir katalogas, ir dokumentų rinki-
nys.  Humanitariniams ir socialiniams mokslams pamažu trinant atskirų mokslinių disciplinų ribas, 

Gražina Marija 
Martinaitienė. Kontušo 
juostos Lietuvoje. – 
Kultūros, filosofijos ir 
meno institutas, Vilnius, 
2006.

1 A. Mickevičius. Ponas Tadas // Eilėraščiai. Poemos (Vertė Justinas Marcinkevičius). – Vilnius, 1987, p. 575.
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pastarosios formuoja bendrąją kultūros problematiką. Skaitant G. Martinaitienės veikalą, galima 
matyti LDK audimo technikos, mados, bajorų savimonės pokyčius. Manyčiau, kad G. Marinai-
tienės studija užims reikšmingą vietą bendrojoje kontušo juostų istoriografijoje. Viena Lenkijos 
leidykla jau ketina išleisti šią knygą lenkiškai. Tai tikrai nedažnas reiškinys mūsų kultūros isto-
rijoje, rodantis Lietuvos menotyros brandą.

vytautas berenis

VA N d E N S  Ž E N K L A I
Pirmoji Tomo Taškausko knyga išleista nepriekaištingai – stilingas dizainas, puikios Justinos Pa-
kalnytės iliustracijos. Malonu paimti į rankas. Džiaugiausi neilgai. Prislėgė sunkus klausimas – 
kodėl šiandien pavojinga, nelengva ir pagaliau nuostolinga atsidėti poezijai? Visų pirma todėl, kad 
kaskart iš naujo reikia įveikti tradicinės poezijos sampratą, vis dar giliai įsišaknijusią skaitytojų 
sąmonėje. Tačiau, nepaisant nostalgiškų senosios inteligentų kartos atodūsių, kultūroje ir kartu 
poezijoje jau vyksta radikalūs, negrįžtami pokyčiai ir niekas nedrįsta abejoti šiuolaikinių poetų 
pastangomis ieškoti naujų žodžio formų ar raiškos priemonių. atidaromų durų šūvis / tik nepulkit į 
paniką / nes aukos visi / nes visi išrinktoji tauta / nes visi atsisuko / veidu į nepataikiusį (p. 5). Autorius 
mikliai, be šaunamojo ginklo „išlaužia“ hermetiškas poezijos duris, bet niekas nepašiurpsta ir 
nepanikuoja, nes visi poetai, visi – mūzų išrinktoji tauta. Lietuviai, kaip ir islandai, – poetai nuo 
gimimo iki kapo duobės. Bet išlepusios visuomenės dėmesio, deja, sulaukia tik tas drąsuolis, kuris 
„nepataiko“ į tradicinį, šiek tiek svyruojantį poezijos ritmą ir be jokių skrupulų „sudarko“ tariamai 
darnią rimo rikiuotę bei sukelia verbalinį skandalą. Bet T. Taškauskas, toliaregiškai išvengdamas 
madingos šoko terapijos, fatališkai brenda į kur kas gilesnes upes. Ne veltui, lyrinio herojaus sti-
chija – vanduo. negaliu prisiminti / kada prasidėjo / įžvalgos lyjant (p. 81). Poetas gūdžiame tikrovės 
žemėlapyje kantriai ieško paslaptingų ženklų, kuriuos išryškina vanduo, gyvybės žemėje pagrin-
das. Matyt, todėl lyrinį herojų gaubia lietus ir rūkas. Jis žengia tamsiu, trimačiu koridoriumi, ku-
riame sunku įžiūrėti net sienas ir ieško sutartinių gyvybės ženklų, nes dauguma išrinktųjų neišlaiko 
atminty tvano / paskendusiuosius nurašydami į sapnų pasaulį / jie atmeta ketvirtąjį – patį svarbiausią – 
nepažinumo matmenį (p. 10). Ketvirtame pasaulio nepažinumo matmenyje lyrinis herojus atranda 
pakilių jausmų, dramatiškų įvykių ar išgyvenimų užuomazgų ir bando jas poetiškai įprasminti, 
paaiškinti. Ir todėl šioje klaidžioje ir neapibrėžtoje lyrinėje erdvėje trimatis autoriaus logos gali 
būti išreikštas tik ketvirtoje mythos dimensijoje. Būtis žiemos veidrodyje suvokiama netiesiogiai, me-
taforiškai. pilki daugiabučiai / lyg tylūs ženklai / gyvajam sniege / tokie amžini / ir vėl pamiršti / (visai 
nejučia) / kuriam atspindy / tau liepiama bŪti (p. 21). Būtis prilyginama kino projekcijai, atspindžiui 
monitoriaus ekrane, šešėlių žaismui sienoje, raibuliams vandens paviršiuje.

T. Taškausko kūryboje galima pastebėti gilių egzistencinių įžvalgų parametrų, kontūrų. Iš 
pažiūros eklektiškame audrapaukščio monologe vandens ženklai tvirtais prasminiais ryšiais į darnią 
poetinę visumą sujungia didžiulį kiekį keisčiausių nuojautų ir pastebėjimų. Vandens ženklai yra 
tvaresni už žodžius ir, nors efemeriški, yra nesunaikinami, nes sufleruoja naujas prasmes, drą-
sias tikrovės interpretacijas. kažkodėl man dažniausiai atrodo / kad ne žmones lankau, o vietoves / pilnas 
pirmykštės gyvybės / iš žolės ir iš medžių pirmykščių, spalvų / jos ištrina sąmonę mano / ir žodžius, ir 
vaizduotę (net atmintį / mano rankų) – – – / – – – – mano rankos / dvi kantriosios rankos – tampa ženklu 
(p. 26). Grimztant į neištirtas eilėraščių gelmes apima keistas jausmas, tarsi atrandi savo išgyve-
nimus – autorius teisus: nėra esančių sau (p. 30) ir kiekvienas poetas, ieškotojas ar atradėjas yra 
panašus į Prometėją. labai paprastai – suspardytas, / apsauginių atmuštom kepenim / už tai, kad ban-
dė / stebėti žvaigždes / „draudžiamoj teritorijoj“ dieną (p. 38). Ištikimas jaunatviškam maištui, poetas 
fotografuoja aštrias jausmų nuolaužas, drąsių minčių skeveldras, kurios tarsi vandens ženklai 
išryškėja empirinėje tikrovėje. Jei pastebėjai ženklą – pagauk, jei pagavai – tu poetas! Štai, pavyz-
džiui, minimalistinis perliukas suaugusiems / (žiema irgi moteris) (p. 22). Sunku medituoti, laukti, 
kol iš kasdienybės peizažo gelmių iškils ženklai išryškinti vandens, galbūt geriau perskaityti tokias 
eiles: curtas cobainas / bernardas brazdžionis / curtas cobainas / bernardas brazdžionis / curtas cobainas / 
bernardas brazdžionis / abudu – nirvana (p. 61). Nirvana – ne pokštas, sunku „įsikirsti“, bet neką 
lengviau pėsčiomis kulniuoti nepramintais keliais keliais į poetines žemes: guliesi pievoj su pelėm / 
(jos tyliai skraido / ir joms kaip daugumai – / netinka rūšiniai vardai) / tava rūšis – naktinis / tavo var-
das – keistas / ir balta užsimerkus (p. 40).

Pabaigai taip norisi pasakyti aštrų kritišką žodį, bet neapsiverčia liežuvis, neslėpsiu – man 
patiko Tomo Taškausko eilės. Ir vis dėlto... manyčiau, autoriui ankstoka graudintis dėl neišven-
giamo mirties šešėlio: šešėli / mano / kelrodi (p. 57), „praskysti“ kapinėse: pravažiuodamas kapines / 
kaskart pagalvoju: / amžiną atilsį duok / tiems numirėliams / kuriuos kasdien / sutinku gatvėse, viešpa-
tie. / amen (p. 50). Neverta graudintis dėl būsimų praradimų. Gal jų ir nebus? Gal gyvenimas 
bus teisingas? Na, o paskutinis (tikrai puikus eilėraštis), deja, tik imituoja tariamą fiasko, liūdną 
karnavalinį finalą. Juokas primena kosulį mano kalba / mano jūra išpūski mano mintis / iki neįmanomų 
dydžių idant galėčiau / kad galėčiau suprasti jų netikrumą (p. 91). Lyrinis netikrumas – netikra kaukė, 
kuria knygelės gale reljefiškai prisidengia lyrinis herojus, tarsi norėdamas atsiriboti, pasislėpti 
nuo ūkanotų kūrybos tolių ir derlingų lietaus lašų. Jaunam neverta žvelgti į kreivą, įskilusį senu-
kų veidrodį ir puoselėti minčių apie beprasmiškai (ar nepakankamai prasmingai) nenugyventą 
gyvenimą, geriau paklusti savo vidiniam balsui – ieškoti, nenurimti, rizikuoti: nemesk, atiduok / į 
lietų pavojingą / savo gyvybę (p. 89).

aLgimantas Lyva

Tomas Taškauskas. 
audrapaukščio monologas. – 
Versus Aureus, Vilnius, 
2008.
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K ū R y b O S  I R  G y V E N I M O  S R AU TA S
Menotyrininkės, pedagogės, habilituotos daktarės Laimos Laučkaitės-Surgailienės darbai gerai ži-
nomi Lietuvoje ir užsienyje. Neseniai pasirodė nauja jos knyga apie rusų kilmės Europos dailininkę 
Marianą Veriovkiną (1860–1938). Tai ilgametis, daug pastangų pareikalavęs tyrinėjimas, paremtas 
ne vien mūsų šalyje, bet ir Vokietijoje, Šveicarijoje, JAV saugoma archyvine bei muziejine medžiaga. 
Unikalus šios knygos bruožas – joje panaudotas ir į mokslinę apyvartą įvestas L. Laučkaitės paste-
bėtas dailininkės epistoliarinis palikimas, saugomas Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje.

M. Veriovkinos – europinio masto menininkės intelektualės, įžymių epochos dailininkų 
Aleksejaus Javlenskio, Vasilijaus Kandinskio, Pauliaus Klee bičiulės – gyvenimas ir kūryba jau 
seniai domina Vakarų menotyrininkus. Tačiau pas mus apie tai beveik nebuvo rašyta. L. Lauč-
kaitė atskleidžia užsienio tyrinėtojams menkai žinomus M. Veriovkinos gyvenimo puslapius bei 
ryšius su Lietuva. Mat vaikystėje dailininkė gyveno Vilniuje, vėliau Vyžuonėlių dvare prie Ute-
nos, čia prasidėjo jos kūrybos kelias, kuris tęsėsi Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje. Net ir gy-
vendama užsienyje, ji palaikė glaudžius ryšius su Lietuva, ne kartą joje lankėsi. Tad knyga apie 
M. Veriovkinos gyvenimą reikšminga ne tik Lietuvai, bet ir kitoms šalims. Derėtų ją išversti į 
vokiečių, anglų, prancūzų kalbas.

Nors tai mokslinis veikalas, nušviečiantis epochos fone kuriančią asmenybę, jis įdomus ne 
vien specialistams, bet ir visiems, besidomintiems menu, kultūra. Kadangi be profesionalios me-
notyrininkės savybių L. Laučkaitė pasižymi literatūriniais gebėjimais, knyga tampa vaizdingu ir 
intriguojančiu biografiniu romanu. Autorė sėkmingai sugebėjo aprėpti gausią medžiagą, palikda-
ma tam tikrą distanciją tarp savęs ir aprašomų įvykių, nepuldama komentuoti visų dėstomų faktų. 
Lengvais potėpiais, subtiliai ir taktiškai, tarsi sfumato ji nutapė sudėtingos asmenybės biografiją. 
Iš vaikystės susėmusi senelės, motinos kultūrą, perpratusi Europos meno tendencijas, ugdžiusi 
ir kūrusi save, menininkė padėjo ir greta esantiems, visiems tiems, kurie dirbo neturėdami laiko 
kurti teorijų. Jos ieškojimai ir pasiekimai jaudina.

Monografija-albumas gausiai iliustruota Veriovkinos kūrinių reprodukcijomis, nuotrauko-
mis, dokumentų faksimilėmis. Patraukliai apipavidalinta, puikios poligrafinės kokybės. Be to, 
knygos gale publikuojamas nemažas pluoštas L. Laučkaitės atrastų dailininkės laiškų; įdėta plati 
teksto santrauka anglų kalba. Todėl ši menotyrininkės knyga yra graži bei intelektuali dovana ne 
tik mums, bet  ir į Lietuvą atvykstantiems svečiams.

eLvyra usačiOvaitė

Laima Laučkaitė. Ekspre-
sionizmo raitelė mariana 
Veriovkina. – Kultūros, filo-
sofijos ir meno institutas, 
2007.

PAVA S A R I O  K N y G O S
Sunkoka būtų argumentuotai įrodyti, kad svarbiausia pavasario knyga yra Poezijos pavasario alma-
nachas, tačiau nemanau, kad kam nors pavyktų šią tezę nenuginčijamai paneigti. o kad almanachas 
yra problemiškiausia mūsų dienų poezijos knyga, niekas tikriausiai ir nesiginčytų. Nesigilindami 
į įvairiausias specifines, ne visiems suprantamas problemas paminėkime bent keletą akivaizdžiau-
sių. Poetai, susirūpinę patekti į šiaip jau ribotą leidinio autorių skaičių, bombarduoja sudarytojus 
dažnai almanachui visiškai netinkančiais eilėraščiais; kiti, pernelyg stropūs ir atsakingi, ilgai ieško 
bent vieno tinkamo eilėraščio ir galiausiai jo taip ir nesuranda. Sudarytojai suka galvą, kaip iš su-
plaukusios poezijos jūros išplukdyti sumanytą almanacho idėją per daug neįskaudinus dažniausiai 
itin jautrių (ypač dėl savo kūrybos) eiliakalių, kurių poezijos upelius tenka iš tos jūros nutekinti. 
Pagaliau, jau išleidus knygą, prasideda recenzentų, kritikų ir kitokių vertintojų kančios... Su pirmų 
dviejų rūšių – poetų ir sudarytojų – problemomis neteko (ir tikriausiai neteks) susidurti, o pastaro-
sios neretai pavyksta išvengti apeliuojant į kokią nors jau publikuotą vykusią recenziją. Šiais metai 
tokią progą suteikė Benediktas Januševičius, tad mielai nukreipiu skaitytoją į šaunų jo tekstelį Šian-
dienos poetai rašo apie vilnių ir angelus (Literatūra ir menas, 2008-05-16) – ką čia bepridursi, net žinant 
(autorius pats prisipažino), kad pirminį variantą teko šiek tiek sutrumpinti. Beje, pridursiu: niekad 
nebuvau skaudžiai nusiminęs Poezijos pavasario almanachu, radau ir šiemet keletą gražiai prino-
kusių vaisių ir dar daugiau – poezijos sodininko dėmesio vertų daigų. Taisyklė paprasta: tokiuose 
leidiniuose (t. y. poezijos antologijose) negalima tikėtis perlų nuo pirmo puslapio iki paskutinio. 
Bet tai jau kitokio pobūdžio problema – skaitytojo...

Vienas šiųmetinio almanacho autorių Tomas Venclova 70-mečio progą gavo solidžią dovaną – 
leidyklos Peter Lang internationaler verlag der Wissenschaften išleistą pusšešto šimto puslapių knygą su 
kuklia antrašte sankirtos su dviem įspūdingom paantraštėm: studies in russian and easten european 
Literature, society and culture ir in Honor of tomas venclova. Trisdešimt Europos, Azijos ir Amerikos 
autorių (iš mūsiškių – Leonidas Donskis ir Donata Mitaitė) angliškai ir rusiškai svarsto įvairiausius 
kultūros ir istorijos aspektus, daugelis kurių Lietuvos skaitytojui yra tiesiog terra incognita. Todėl 
manyčiau, kad knyga galėtų sudominti ne vien Tomą Venclovą; nežinau tik, kiek knygos egzem-
pliorių yra Lietuvoje – man teko vartyti tomą iš Venclovų namo-muziejaus Vilniuje rinkinio.

Erika Drungytė Poezijos pavasario dienomis, atrodo, labiau džiaugėsi ne almanachu, o Ra-
šytojų sąjungos leidyklos ką tik išleista jos poezijos knyga rūkas ir vėjas. Išimties tvarka skaitė iš 
jos kelis eilėraščius pristatant almanachą Rašytojų klube ir – visiškai teisėtai ir dėsningai – per 
poetinį naujosios romuvos ir nemuno bendravimą Salovartėje. Dar neteko girdėt (tiksliau – skai-
tyt) nė vieno kritiko atsiliepimo apie rinkinį; na, nėra kur skubėti: juk visa, kas tikra, yra ne laike, – 
baigia šią knygą poetė. Tad ir skaitykime ramiausiai. Kas dar neturi knygos, gali pradėti nuo 62 
šio numerio puslapio.
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Jeigu Jevgenijus Škliaras būtų sulaukęs gražios Poezijos pavasario tradicijos, nėra jokios abe-
jonės, kad matytume jį tarp energingiausių festivalio dalyvių. Kelių prieškarinio Kauno laikraš-
čių redaktorius ir leidėjas, poetas ir vertėjas baigė savo gyvenimą 1941-ųjų pavasarį. Į rusų kalbą 
išvertė V. Kudirkos, Maironio, J. A. Herbačiausko, V. Mykolaičio-Putino, K. Binkio, L. Giros ir 
daugelio kitų lietuvių autorių prozos ir poezijos kūrinių. 1931 metais Kaune pasirodė jo poezijos 
knyga Lietuva vardas auksinis (vertėjai – L. Gira, P. Laurinaitis ir P. Vaičiūnas). Neilgą, bet nepa-
prastai turiningą „lietuvių nelietuvio“ gyvenimo ir kūrybos kelią atskleidžia Pavelas Lavrinecas 
monografijoje Евгений Шкляр. Жизненный путь скитальца (Vilniaus universiteto leidykla).

Neradau Poezijos pavasario almanache Mykolo Karčiausko eilėraščių; nepavyko poetui ir 
aplankyti į Salovartę sugužėjusių naujosios romuvos ir nemuno bičiulių. Suprantama: atsakingas 
darbas SRTRF neišvengiamai atitraukia nuo poezijos ir kūrybinio bendravimo. Bet štai vartau Erš-
kėčių krūmą pamariuos (leidykla gimtasis žodis) ir galvoju: ar nelinksta poetas į prozą? Beje, tai itin 
savotiška proza: baladė – skelbia knygos paantraštė, daina – parašyta paskutiniame viršelio pus-
lapyje. Dainos žodžiai – sauja spalvotų akmenėlių. Šių akmenėlių tikrai apstu spalvotose knygos 
įklijose ir puslapių paraštėse. „Kompiuterio ekrane akmenėliai atrodė dar spalvingesni“, – šiek 
tiek guodėsi autorius: ką gi, dabar visos spalvos priklausys nuo skaitytojo vaizduotės.

Nemažai skaitytojo fantazijai palieka ir Leonarda Jekentaitė knygoje De profundis, tikrai iš 
gelmės žvelgdama „psichoanalitinės filosofijos žvilgsniu į mąstytojus ir menininkus“. Tarp ap-
žvelgiamųjų – I. Kantas, A. Schopenhaueris, S. Kierkegaard’as, H. Bergsonas, F. Nietzsche, iš 
artimesnių – Maironis, S. Nėris, M. K. Čiurlionis, J. Aistis, o. Koršunovas. Knyga ilgai rašyta ir 
rengta, užtruko ir leidybos darbai. Į švelnius autorės bei kai kurių į knygos sutiktuves susirin-
kusių bičiulių priekaištus leidėjams Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidybos vadovas 
Gytis Vaškelis sąmojingai replikavo, kad kiek paskubėjus knyga būtų buvusi išleista be pavadi-
nimo – mat autorė buvo prisipažinusi, kad idėja dėl lakoniškos knygos antraštės jai kilo prieš 
pat ją atiduodant spausdinti. Taigi, kaip kartais sakoma, geriau vėliau negu... be pavadinimo. 
Bandykime dabar kartu su autore pažvelgti iš gelmės į, atrodytų, žinomus, bet kiek netikėtu ra-
kursu knygoje atsiveriančius meno ir mąstymo aspektus.

Dar vienas baltoskandijos tiltas jau pagarsėjusioje leidyklos Pasviręs pasaulis serijoje – Zentos 
Mauriņos Tremties tragizmas. Tai išties tiltas, kurį latvių rašytoja, kultūrologė nutiesė tarp Švedijos, 
kur atsidūrė tuoj pat po karo, ir Pietų Europos, – Italijos Šveicarijos, Vokietijos, – kur ne vieną 
sykį keliavo pailsėti, tobulintis bei skaityti paskaitų. Knygą iš latvių kalbos išvertė ir pratarme 
papildė Silvestras Gaižiūnas. Štai keletas vertėjo pastabų: „Tremties tragizmas patraukia Europos 
bei pasaulio įvykių ir politinių nuotaikų komentarais. Baltijos legionierių tragediją ir Gandžio 
mirtį Z. Mauriņa išgyvena taip, kad šie įvykiai tampa tarsi jos biografijos faktais, padedančiais 
papildyti jos gyvenimo filosofiją. <...> Nors Tremties tragizmas yra dienoraštis, tačiau knygai vienti-
sumo suteikia konceptualus autorės požiūris į pasaulį, kultūros istoriją, save, tremtį... šiuolaikinis 
skaitytojas tai gali suvokti kaip bendražmogišką egzistencinį patyrimą.“

Panašaus pobūdžio yra ir Eugenijos Stravinskienės knyga mano metai (leidykla Garnelis). Beje, 
jau pirmame savo prisiminimų puslapyje autorė žada rašyti „be jokių filosofavimų“ – tiesiog „kaip 
man atrodė, kaip supratau“. Ką gi, tai juo labiau skatina pafilosofuoti skaitytoją. Pasivaikščioję kar-
tu su žinoma vertėja jos gyvenimo keliais, prisiminkime pokario Kauno ir Vilniaus universitetus, 
apsilankykime ką tik pradėjusioje dirbti Valstybinėje grožinės literatūros leidykloje, vėliau tapusioje 
garsiąja Vaga. Galime net nuvykti Švedijon ir pabendrauti su Astrid Lindgren! Kai kurie gyvenimo ir 
kūrybos niuansai atsiskleidžia vertėjos pokalbyje su bibliotekininke Elona Varnauskiene. Net pabai-
goje publikuojamas E. Stravinskienės išverstų knygų sąrašas gali sužadinti įdomiausių minčių.

Kadangi Poezijos pavasario nuotaikos dar neišblėso, atkreipčiau dėmesį į dar kelias poezi-
jos knygas. Pirmiausia – dar pernai pasirodę telšiškio Vytauto Stulpino Pavėsiai. „Nenusakomas 
poetas. Jokių ypatingų poetinių priemonių ar metaforų, o ir piešia, sakytum, įprastinius gamtos 
vaizdus, tačiau visi tekstai kažkokie šventi, skaidrūs, permatomi, ir nesuprasi kodėl“, – stebisi 
knygos autoriumi Liudas Gustainis. Už šią knygą šiemet poetas apdovanotas Salomėjos Nėries 
prizu. Ir dar trys visiškai naujos knygos, pasirodžiusios Poezijos pavasario dienomis: Gintaro Gra-
jausko eilėraščiai savo kailiu, Rimvydo Stankevičiaus Laužiu antspaudą ir Aido Marčėno Šokiai (visos 
išleistos Rašytojų sąjungos leidyklos). Vasara su poezijos knyga – ar ne graži perspektyva?..

a. k.




